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Lamtumirë kolonel Myﬁt Guxholli!
Nga Halil RAMA*

K

oloneli 91-vjeçar My t Guxholli,
një nga personalitetet e shquara të
Luftës Antifashiste NacionalçIirimtare dhe të Ushtrisë Shqiptare, më 25 mars
2021 humbi betejën me SARS-CoV-2. Kryetari
i OBVL-së i rezistoi për disa ditë pandemisë të
sëmundjes së koronavirusit (COVID-19), llimisht në Spitalin amerikan të Tiranës dhe më
pas në shtëpi, nën përkujdesjën e mjekëve e
veçanërisht njerëzve të familjes, vajzës së tij.
prof.dr.Zana Guxhollit, djalit Artanit, nipërve e
mbesave, deri sa të premten e 25 marsit para
dite zemra e tij pushoi së rrahuri. Ai u përcoll
m 26 Mars për në banesën e fundit me të
gjitha nderimet që meitonte. Presidenti i Republikës së Shqipërisë SHT Z.Ilir Meta dergoi
një mesazh ngushëllimi për Familjen Guxholli
dhe Kryesinë e OBVL ku vlerësoi kontributin e jashtëzakonshëm të Kolonel Guxhollit
në shërbim të Shqipëris, i cili do të mbetet i
paharruar dhe burim frymëzimi për gjeneratat e ardhshme, si shembull i shkëlqyer i patriotizmit dhe atdhedashurisë. Ndërsa She
She i Shtabit të Përgjithshëm të FA Gjeneralmajor Prof. Asoc. Bajram Begaj, në Telegramin
e ngushellimit, që ia dorëzoi familjes se te ndjerit Gjeneral brigade Manushaqe Shehu, zv/
Shef i Shtabit të Përgjithshëm të FA të RSH, ...
ndër të tjera shprehet se: “My ti të gjithë karrierën e tij ushtarake e ka në fushën e mësimdhënies me një kontribut të jashtëzakonshëm në përgatitjen e brezave të tërë o cerësh
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HOMAZH

Familjarë, të afërm, veteranë e pasadhës, homazhe në nderim të jetës dhe veprës së kryetarit të OBVL-së

Lamtumirë kolonel Myﬁt Guxholli!
(Vijon nga faqja 1)

topograf në Shkollën e Lartë të Bashkuar të O cerëve, por edhe
në Akademinë e Mbrojtjes e deri në detyrën e tij më të lartë si
kryetopograf në degën e topogra së në Ministrinë e Mbrojtjes.
My ti është autor e bashkautor i dhjetëra artikujve shkencorë,
rregulloreve të ndryshme, si dhe pjesëmarrës me referate e
kumtesa cilësore në disa simpoziume e konferenca shkencore”
Po ashtu, familjarë, të afërm, veteranë e pasadhës, bënë
homazhe në nderim të jetës dhe veprës së kryetarit të OBVL-së,
Në emër të kryeisë së OBVL vendosën një kurorë me lule nënkryetërët Maksim Vinçani i dhe Mirjana Ohri. Fjalën e lamutimirës e mbajti nënkryetari i OBVL Z. Maksim Vinçani.
“DEKORATA E ARTË E SHQIPONJËS” SHKËLQENTE
NË GJERDANIN E ARTË TITUJVE TË NDERIT TË KOLONEL GUXHOLLIT
Lajmi i hidhur për ikjen e papritur për në botën e përtejme të kolonelit me kontribut madhor në LANÇ e në Ushtrinë
shqiptare si o cer, pedagog e dekan i Shkollës së Bashkuar
ka tronditur mbarë opinionin publik mbarëshqiptar. Kjo edhe
për faktin se vetëm para një viti ai festoi 90-vjetorin e lindjes
në një ceremoni shtetërore, ku u dekorua nga Presidenti I Republikës me “Dekoratën e artë të shqiponjës”. Ai u shfaq në
këtë ceemoni plot vitalitet dhe me mendje e trup të shëndoshë,
premtues se do ta drejtonte edhe pë shumë vite Organizatën e
Bashkuar të Veteranëveë, themelues i së cilës ai ishte që në 20
korrik 1944, sëbashku me emra të spikatur të historisë sonë
kombëtare.
Në më shumë se dy dekada veprimtari intensive, Kolonel Guxholli dha kontribut maksimal në konsolidimin e
strukturave të OBVL, si nënkrtar dhe kryetar i saj, krahas
themeluesve, ish- veteranë të LANÇl, drejtues të spikatur të
formacioneve partizane dhe më vonë të ushtrisë shqiptare, si
Dr.Ymer Dishnica, gjeneral Rahman Parllaku, Skënder Malindi, Edip Ohri, Hamit Keçi, Tahir Voshtina, Shaban Reçi, Liri
Belishova, Sotir Budina, Jorgji Terca, Genci Ballanca, Fluturak
Vinçani, Isuf Imeraj, Maksim Vinçani, Muharrem Gjoka, Xhemal Meçi Sakip Cami, Ali Demushi, Kol Deda e dhjetra gura
të tjera të shquara.
Një personalitet i përmasave të tilla, padyshim që ishte vlerësuar me Urdhëra, Tituj e Medalje të ndryshme, por me të drejtë
ai vlerësonte si primare në gjerdanin e artë të këtyre vlerësime
“dekoratën e Artë të Shëiponjës”që iu akorua nga Presidenti
Meta në 90-vjetorin e ditëlindjes së tij. Kjo edhe për faktin se
“Dekorata e artë të shqiponjës” (e njohur si “Medalja e Artë e
Shqiponjës” në vitet 1996-2013), është një dekoratë nderi e Re-

publikës së Shqipërisë, që u jepet qytetarëve shqiptarë dhe të
huaj për trimëri në luftën e armatosur dhe për veprimtari ose
akte të guximit qytetar në kohë paqeje. Kolonel My t Guxholli
e meriton plotësisht dekorimin me këtë Urdhër të Artë.Kreu
i shtetit vlerësoi kështu kontributin e ish-partizanit, kolonelit veteran My t Kuxholli, i cili ka kryer me sukses detyra të
rëndësishme në Ushtrinë Shqiptare dhe si bashkëthemelues
i OBVL-së, me dr.Ymer Dishnicën, gjeneral Parllakun, Liri
Belishovën, Edip Ohrin, Skënder Malindin e dhjetëra personalitete tjera të LANÇ-it e të Ushtrisë Shqiptare. My t Guxholli
drejtoi me përkushtim Organizatën e Bashkuar të Veteranëve
të LANÇ-it, deri në çastin e fundit të jetës së ti.
KUSH ISHTE KOLONEL GUXHOLLI
Kolonel ing. My t Guxholli ka lindur në Pogradec, më 7 qershor 1930. Ishte vetëm 9 vjeç kur iu bashkua lëvizjes së rinisë
pogradecare, që kërkonte armë për të shkuar në Durrës, që të
luftonin kundër pushtimit fashist të vendit. Po ashtu, pas një
viti, nga urrejtja për inxhinierin italian që ishte major i Simit
dhe që punonte në minierën e kromit “Guri i Kuq”, e qëllon atë
më një gur në bel. My ti i shpëtoi arrestimit, pasi e fshehu rinia
pogradecare ndërmjet protestuesve. Shkollën llore e kreu në
vendlindje dhe më pas studioi për dy vjet në liceun e Korçës.
My ti rrjedh nga një familje e pasur atdhetare dhe patriotike.
Gjatë okupimit nazifashist të vendit, familja e tij u përfshi e
tëra në luftën kundër okupatorit, madje babai i tij u burgos për
aktivitet antifashist.
My ti, megjithëse në moshë fare i ri, që në shkurt 1944 u
rreshtua në radhët e Ushtrisë partizane në Brigadën IV Sulmuese, si kuadër i kësaj brigade. Mbas çlirimit të vendit nga
pushtuesit nazifashistë, me hapjen e shkollës “Skënderbej”
mbaron me rezultate të mira dy vite mësimore të kësaj shkolle
dhe më pas mbaroi Shkollën e Lartë të Topogra së Ushtarake
në Leningrad (ish-Bashkimi Sovjetik). Pas diplomimit u emërua
në gegën e topogra së në Shtabin e Përgjithshëm të Ushtrisë.
Krahas detyrës së tij funksionale, ai vazhdoi studimet edhe në
fakultetin e inxhinierisë së Universitetit të Tiranës, në mbarim
të të cilit u titullua “Inxhinier topograf”.
Ai ka kryer detyra të rëndësishme në ushtri. Pasi u gradua
nëntoger u emërua kryetopograf, më vonë shef seksioni dhe
nënkryetar dege të topogra së pranë Shtabit të Përgjithshëm
të Ushtrisë Shqiptare. Gjatë viteve 1952-1961 ka marrë pjesë
në organizimin, projektimin dhe zbatimin në terren të të gjitha
punimeve topogjeodezike për sigurimin topogra k të ushtrisë
në të gjithë territorin e Shqipërisë. Është bashkautor, së bashku me specialistët e huaj në projektimin e zbatimin në praktikë
në terren të triangulacionit shtetëror (arshiva IGU/1954). Nga
viti 1961 deri në 1985 shërbeu në shkollën e bashkuar të o cerëve (sot akademia “Skënderbej”) si pedagog, shef cikli dhe
shef i katedrës së topogra së, me gradë “Major”. Gjatë kohës së
mësimdhënies dhe drejtimit të katedrës, ing. My t Guxholli ka
një aktivitet të pasur shkencor e pedagogjik.
VEPRIMTARIA KRIJUESE E SHKENCORE E KOL.ING.
MYFIT GUXHOLLIT
Ka përgatitur cikle të plota të leksioneve ushtarake në gjeodezinë e lartë, në gjeodezinë inxhinierike, si dhe leksionet e
gjeogra së ushtarake për akademinë e mbrojtjes dhe atë “Skënderbej”. Në vitin 1986 boton tekstin mësimor “Gjeodezia”, të
përshtatur për studentët e specialitetit topograf në akademinë
“Skënderbej”, por dhe për studentë të tjerë të specialiteteve të
ndryshme, që studiojnë gjeodezinë, si xhenio etj. Po ashtu, ai

është bashkautor i hartave të territorit shqiptar të shkallëve 1
: 25000 – 1: 50000 (projektet në IGU Tiranë). Ing. My t Guxholli është autor i dhjetëra artikujve shkencorë, ndërkohë që
ka përgatitur rregullore të ndryshme dhe ka mbajtur referate e
kumtesa cilësore në disa simpoziume e konferenca shkencore.
Duke vlerësuar aktivitetin e pasur të tij në vitin 1973, katedra
e topogra së e Akademisë Ushtarake “Skënderbej” propozoi që
ing. My t Guxhollit t’i jepej titulli “Docent”, por pas ngjarjeve
të atyre viteve të “stuhishme”, propozimi i asaj katedre u pezullua. Me ndryshimin e sistemit komunist, My ti familjarisht
përfshihet në proceset demokratike, duke dhënë një kontribut
të shquar në toren e demokracisë. Ai ka qenë një nga organizatorët e krijimit të Organizatës së Bashkuar të Veteranëve
të Luftës (OBVL), së bashku me dr.Ymer Dishnicën, gjeneral
Rrahman Parllakun, Liri Belishovën, Edip Ohrin, Skënder Malindin e dhjetëra personalitete të tjera të LANÇ-it e të ushtrisë
shqiptare. Për kontributin e tij, kol. ing. Guxholli është zgjedhur zv/kryetar i kësaj organizate që nga themelimi i saj para 26
vitesh dhe që nga data 1 nëntor 2019 është kryetar i saj, duke
punuar me përkushtim për edukimin patriotik të brezave. Për
të gjitha këto merita, kryesia e OBVL-së i ka propozuar edhe
këshillit të bashkisë që ta shpallë atë “Qytetar Nderi të Pogradecit”.
FAMILJA GUXHOLLI, SI IA MOHOI PUSHTETI
KOMUNIST KONTRIBUTIN NË LUFTË
Kolonel ing. My t Guxholli i përket familjes së njohur pogradecare, që shkriu pasurinë e saj për Luftën Antifashiste
Nacionalçlirimtare.Në vitet 1920-1940, pogradecarët lundronin përmes liqenit për në Ohër e Strugë dhe merrnin mallra që
andej me tragetin “Ylli i bardhë”. Trageti, në pronësi të Nevruz
Pasho Guxhollit, transportonte misër e grurë, çimento, dërrasa
e materiale të tjera ndërtimi. Kur sapo ishte fuqizuar ekonomikisht, familja Guxholli më 1930 kishte blerë në Greqi një
fabrikë mielli, e cila siguronte miell për qytetin e rrethin e Pogradecit, por edhe për Korçën, Bilishtin e Ersekën.
Në përshtatje me realitetin ekonomik të atyre viteve, Nevruz
Pasho Guxholli ishte aksioner edhe në shoqërinë private të
sjelljes së dritës elektrike në qytetin e Pogradecit. Dhe jo vetëm
kaq, por si një nga biznesmenët e njohur të asaj kohe, krahas
fuqizimit ekonomik të familjes, kishte lluar të merrej edhe me
politikën provinciale të kohës.
Ai ishte marrë me tregti e njëkohësisht kishte qenë edhe
këshilltar në administratën vendore qysh në vitin 1923.
Gjatë Luftës së Dytë Botërore, kjo familje, si dhe gjithë si
Guxholli, e kundërshtuan pushtimin e atdheut. Për veprimtari patriotike dhe për qëndrimin e tij kundër okupatorit fashist, Nevruzi burgoset në Korçë në vitin 1943. Pas kapitullimit
të Italisë fashiste arratiset nga burgu së bashku me shokët e
tij dhe me armë në dorë i bashkëngjitet Lëvizjes Nacionalçlirimtare, ndërkohë që djemtë e tij, Bexheti, Qemali, Are u dhe
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Presidenti Meta: Kolonel Guxholli dhe familja e Tij
luftuan përkrah Heroit të Popullit Reshit Çollaku
• Pas Luftës ai dha një ndihmë të vyer për konsolidimin dhe modernizimin e Forcave
tona të Armatosura, duke shkëlqyer në pension, si kryetar i Organizatës të Bashkuar të Veteranëve të LANÇ, me punën e palodhur për edukimin e shoqërisë e në
veçanti të të rinjve me ndjenjat më të larta atdhetare
Në mesazhin e ngushëllimit drejtuar Familjes
Guxholli dhe Organizatës së Bashkuar të Veteranëve, Presidenti i Republikës, SHT Z.Ilir Meta
vlerësoi kontributin e jashtëzakonshëm të Kolonel
Guxhollit në shërbim të Shqipëris, i cili do të mbetet
i paharruar dhe burim frymëzimi për gjeneratat e

Lamtumirë kolonel Myﬁt Guxholli!
(Vijon nga faqja 2)

tetë, vetë jeta dhe vepra heroike e tij,e veshin kolonel Guxhollin
me pavdekësi.
Gjithësesi, ndarja e tij nga jeta është një humbje e madhe për
My ti, si partizanë u rreshtuan në krah të Ushtrisë Nacionafamiljen, të gjithë ne, që mësuam aq shumë nga vepra e tij, jo
lçlirimtare.
U burgosën si antifashistë tre vëllezërit, të cilët kishin lënë vetëm për karakterin e pathyer të njeriut të drejtë, por edhe për
shkollën dhe ishin lidhur me Luftën Antifashiste Nacionalçlir- luftën, sakri cat sublime dhe kontributet e jashtëzakonshme të
popullit tonë gjatë Luftës së II Botërore.
imtare.
Duke u shprehur familjes Guxholli, të afërmve, miqve e
Në Luftën Antifashiste, qysh në llimet e saj, u përfshi e gjithë
familja Guxholli, ndërsa me armë në dorë luftuan tre djemtë e dashamirësve të tij të shumtë, ngushëllimet më të sinqerta, në
kësaj familjeje. Është i njohur aktiviteti i tyre: Bexheti, që në emër të Kryesisë së OBVL-së shprehnjëkohësisht bindjen se
maj 1943, me çetën e Mokrës e batalionin “Reshit Çollaku”; emri dhe vepra e tij nuk do të ndahen kurrë prej nesh!
My ti, si kuadër në Brigadën IV S; Qemali, në qytet me grupet
Lamtumirë koloneli ynë timtar!
antifashiste dhe Are u i vogël, korrier me partizanët e Mokrës.
Por gjithsesi, edhe kjo familje që shkriu pasurinë për luftën,
*“Mjeshtër i Madh”& Sekretar i
do të përballej me represionin e pushtetit komunist. Pas çlirPërgjithshëm i OBVL-së
imit, Nevruzi ishte anëtar i të parit këshill vendor në Pogradec,
ndërkohë që prej vitit 1946-1947, burgoset për “mospagimin
e tatim timit”. Do të rehabilitoheshin disi më
vonë, kur falë intelektit,
zgjuarsisë dhe përkushtimit ndaj atdheut do të
dilnin katër o cerë nga
kjo familje: Bexheti e djali,
Iliri, My ti e djali, Artani.
TEKSA DËGJOJE
KËTË ZË VETERANI,
THUAJE ME VETE:
VETERANËT NUK
VDESIN KURRË…
My t Guxholli iste
pak për vete, por nuk
rreshti së treguari për
bashkëluftëtarët e vet,
për shokët, miqtë dhe
tashmë për kolegët veteranë që shpesh mblidheshin së bashku, kujtojnin ngjarje, histori,
ndodhi dhe plotësonin e
saktësonin njëri tjetrin.
Ai ishte pjesë e brezit që
kryen dhe tuan luftën
kundër fashizmit e nazizmiit, duke rreshtuar
Shqipërinë në krahun e
timtarëve botërorë. Një
vit më parë, duke marrë në dorë “Dekoratën e
Artë të Shqiponjës”, kolonel Guxholli, me sy të
përlotur dhe me zë pak
të dridhshëm u shpreh:
“Kjo, më shumë u përket
atyre që ikën dhe ranë si
trima në luftën tonë, por
unë nuk mund ta fsheh
gëzimin dhe fatin që më
dha jeta e shansi të jetoj deri në 10 vjeçarin e
tretë të shekullit të 21-të,
duke mbajtur edhe këtë
dekoratë në gjoks. Do ta
marrë me vete kur të ik,
që tua tregoj shokëve të
luftës, atje, në botën “pa
ushtri”…
Teksa dëgjoje këtë zë
veterani, thuaje me vete:
Veteranët nuk vdesin
kurrë… Dhe në të vër-

ardhshme, si shembull i shkëlqyer i patriotizmit dhe
atdhedashurisë
“Me dhembje të thellë i japim sot lamtumirën e
fundit, Kolonelit veteran My t Guxholli, përfaqësuesit të spikatur të një brezi të lavdishëm idealistësh, që në momentet më të vështira dhe të errëta për vendin u bashkuan me armë në dorë për
çlirimin e Atdheut. Kolonel Guxholli dhe familja e
Tij luftuan përkrah Heroit të Popullit Reshit Çollaku
me çetën partizane të Mokrës, duke shkëlqyer me
heroizmin e tyre. Pas Luftës ai dha një ndihmë të
vyer për konsolidimin dhe modernizimin e Forcave
tona të Armatosura, duke shkëlqyer në pension, si
kryetar i Organizatës të Bashkuar të Veteranëve të
LANÇ, me punën e palodhur për edukimin e shoqërisë e në veçanti të të rinjve me ndjenjat më të larta atdhetare. Duke u shprehur familjes së nderuar
Guxholli, miqve dhe komunitetit të dashur të veteranëve, jam i bindur se kontributi i jashtëzakonshëm
i Kolonel Guxhollit në shërbim të Shqipërisë do të
mbetet i paharruar dhe burim frymëzimi për gjeneratat e ardhshme, si shembull i shkëlqyer i patriotizmit dhe atdhedashurisë”, shprehet kreu i Shtetit
ne faqen e tij në facebook.
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OBVL i ka propozuar Presidentit Meta ta dekorojë me titullin e lartë “NDERI I KOMBIT”

Gjeneral Veli Musa Dedi, luftëtari trim i
Spanjës që drejtoi ç’minimin e vendit
V

eli Musa Dedi u lind më 5
prill 1912 në fshatin Medvegje të zonës së Jabllanicës
në Jugosllavi, në gjirin e një familjeje fshatare me një ekonomi familjare
të lëkundur. Babai i kishte vdekur
shumë shpejt, duke e lënë jetim
4-vjeçar. Arsimin llor e mori në vendlindje gjatë viteve 1922-1924. Shkollën
e mesme në Leskovec dhe Beograd
gjatë viteve 1924-1931. Pas përfundimit të shkollës së mesme në moshën
20- vjeçare arratiset nga Jugosllavia e
vjen në Shqipëri, në Tiranë. Këtu hyn
në Shkollën Ushtarake Mbretërore dhe
gjatë viteve 1932-1933 e përfundon
atë me rezultate të mira. Më 15 tetor
dërgohet për studime të larta në Itali,
në Akademin e Artilerisë e të Xhenios
në Torino, të cilën e përfundoi me sukses në vitin 1935 dhe menjëherë vazhdon në vitin 1935-1936 kursin e parë
në Shkollën e Aplikacionit për gradën
nëntoger.
Veli Dedi, rreth fundit të vitit 1932
hyn në kontakt me elementë komunistë përparimtarë e antifashistë, si
Asim Vokshi, Xhevdet Deda, Hasan
Reçi dhe takohet në Korçë disa herë
me Ali Këlmendin. Në fund të vitit
1936 shkon në Spanjë, rreshtohet në
brigadat ndërkombëtare në mbështetje
të Republikës dhe merr pjesë në luftë
deri me 14 shkurt 1939, kur së bashku me forcat e frontit të Katalonjës
tërhiqet për në Francë.
Veli Dedi si antifashist luftoi në
frontin e Madritit, të Katalonjës etj,
dhe u shqua për qëndrimin e tij heroik
në detyrat që iu ngarkuan. Atje u gradua toger e mandej kapiten. Ai ka pasur
detyra të ndryshme luftarake në Spanjë, si p.sh. shef i seksionit operativ e
njëkohësisht seksionit të xhenios i Div
të15-të të Këmbësorisë, drejtues i forti kimeve në frontin e Korparmatës së
18-të etj.
Në Francë kaloi me 15 shkurt 1939
e deri më 8 shtator 1940, ku ka qenë i
internuar në kampin St.Cypriene, Gurs
dhe Argeles. Me ndihmën e ilegalëve
francezë arratiset nga kampi i përqën-

• Për merita në punën e përkushtuar në shërbimin e gjatë ushtarak Gjeneral-major Veli Dedi
ëshë dekoruar nga Presidiumi i Kuvendit Popullor me titullin më të lartë Hero i Popullit si
dhe me shumë urdhra e medalje por dhe me 2 dekorata për Luftën e Spanjës: “Kavalier i
Lirise dhe urdhri “Luftëtar i brigadave ndërkombëtare”.

drimit dhe, pasi dështuan të gjitha përpjekjet për të marrë vizë dhe dekumente
të rregullta për të shkuar në Jugosllavi,
qëndroi në Marsejë. Në vitin 1941 merr
kontakt me grupin çek të PKF, i cili më
vonë e lidhi me grupin italian.
Në vitin 1942 kalon me forcat e
rezistencës antifashiste të guerrileve
franceze. (F.T.P.F.M.O.I.) dhe ka pasur detyra me mjaft rëndësi, si anëtar
i shërbimit informativ dhe të zbulimit,
skuadërkomandant, zëvendëskomandant detashmenti, komandant detashmenti, komandanti kompanisë “Marat”,
zëvendëskomandant i Departamentit
Bouche du Rhene etj. dhe në muajin
gusht 1944 u gradua major. Më 10 tetor
1944 dërgohet në Nice për të gjallëruar
forcat e rezistencës, ku qëndron deri në
maj 1945. Në 15 mars 1945 emërohet
komandant i zonës së 15-të ushtarake
për të ndihmuar garibaldinët në Italinë
e Veriut, si dhe ka pasur edhe përgjegjësi të tjera.
Veli Dedi ka qenë anëtar i nderuar
dhe aktiv i PKF dhe bënte pjesë në seksionin e Nices, lagje St.Etienne, Celula
Nr.7, nr. i librezës 509.798.
Me ndihmën dhe kredencialet e partive komuniste franceze dhe italiane, më
22 janar 1946 major Veli Dedi kthehet
në Atdhe së bashku me bashkëshorten
Elena Domeniko Rampone, gjithashtu
luftëtare e rezistencës franceze dhe me
9 prill 1946, hyn në Ushtrinë Popullore
Shqiptare ku emërohet shef i Degës së
Xhenios në MMP me urdhër Nr.0754,
datë 9.4.1946. Më 1948 emërohet drejtor i Drejtorisë së Xhenios në Ministrinë e Mbrojtjes Popullore me urdhër
Nr-07-622 datë 4.12.1948.
Më 1.7.1948 gradohet nënkolonel
dhe me 1.7.1953 sipas urdhërit Nr.177,
datë 6.7.1955 gradohet kolonel.
Në detyrën e drejtorit të Xhenios
Kolonel Veli Dedi qëndron rreth 8 vjet,
duke u ndihmuar nga një ekip o cerësh
të talentuar ne qendër dhe në bazë, si
Spiro Shalësi, Mendu Backa, Pandi
Dushku, Josif Zegali, Hasan Subashi,
Vaskë Xhaxhollari, Lavdosh Dule etj.

Ata kanë meritën Sotir e Janaq Budina, Abedin Poloska, Kristaq Bushaka,
Kastriot Ylli, e veçantë se hodhën bazat e forti kimeve masive xheniere të
vendit, ndërtuan urat e shkatërruara
nga lufta, kryen çminimet e bregdetit
dhe të nyjeve më të rëndësishme të komunikacionit, të cilat trupat gjermane
i nënrepartet xheniere si dhe kompletimin e pajisjen e tyre me municione,
kishin minuar; krijuan shërbimin xhenier në trupa, formuan repartet e dhe
rregulloret e trupave xheniere etj. etj.
Pas një pune tepër intensive dhe
korrekte në Drejtorinë e Xhenjos, Kolonel Veli Dedi emërohet në detyrën e
komandantit të Garnizonit të qytetit
të Tiranës. Sipas urdhërit Nr.66, datë
1.4.1954, dhe pas disa kohësh e pikërisht me 1.9.1955 emërohet drejtor i
Arkivit të Shtetit me urdhrin Nr.2766,

datë 2.9.1995, ku punoi dhe drejtoi
plot 7 vjet me përkushtim të veçantë,
duke e shtuar më tej traditën e krijuar
në këtë institucion shkencor me përvojë të çmuar. Duke qënë Drejtor i Arkivit
të Shtetit Veli Dedi, me dekret Nr.2924,
datë 8.7.1959 gradohet gjeneralmajor.
Prej 5.6.1962 deri më 1.10.1962 sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave
Nr.187, datë 5.6.1962 qëndron në dispozicion të Ministrisë së Punëve të
Brendeshme dhe me 1.10.1962 deri
3.11.1972 kalon përsëri në vartësi të
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, duke
u emëruar si funksionar pranë Komitetit të Veteranëve të Luftës Antifashiste
Nacionalçlirimtare. Këtu Gjeneral Veli
Dedi ka dhënë një ndihmesë me vlerë
për propagandimin e traditave luftarake
të popullit shqiptar gjatë LANÇ. Ai ka
ndjekur personalisht projektimin dhe
zbatimin e ndërtimit të lapidarëve e të
simboleve të tjera të luftës.
Më 4.11.1972, në moshën 60-vjeçare,
Gjeneral Veli Dedi, pas një jete të vrullshme antifashiste nëpër shumë vende
të kontinentit, me urdhrin Nr 0331,
datë 4.11.1972, nxirret në lirim duke u
konsideruar dhe o cer në rezervë.
Për merita në punën e përkushtuar
në shërbimin e gjatë ushtarak Gjeneral-major Veli Dedi ëshë dekoruar nga
Presidiumi i Kuvendit Popullor me titullin më të lartë Hero i Popullit si dhe
me shumë urdhra e medalje por dhe me
2 dekorata për Luftën e Spanjës: “Kavalier i Lirise dhe urdhri “Luftëtar i
brigadave ndërkombëtare”.
(Marrë nga Libri “Personalitete
ushtarake shqiptare në vite” i
bashkëautorëve Pof.Dr.Gjergj P.Titani & Prof.Dr.Proletar Hasani)
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SPECIALE

22 vjet nga 24 Marsi 1999 – Dita kur ndërhyrja shpëtimtare e NATO-s, forcës më të madhe planetare,
kundër terrorit e gjenocidit, i hapi shteg lirisë së Kosovës.

BOMBARDIMET QË
SHPËTUAN KOSOVËN
DHE NDRYSHUAN
HISTORINË
Para 22 viteve, në 24 Mars 1999, nisi ndërhyrja
shpëtimtare për Kosovën e NATO-s prirë nga Shtetet
e Bashkuara të Amerikës. “Tani, bindja jonë e fortë
për gjithçka që po ndodh në Kosovë, është e vetmja
shpresë e popullit të Kosovës”, theksone në atë ditë
e orë historike Presidenti Amerikan Bill Clinton, derisa nga Shtëpia e Bardhë iste për zhvillimet tragjike
në Kosovë dhe ndërhyrjen shpëtimtare të NATO-s.
Ai zë i lirisë – liria për Kosovën po vinte nga Shtetet e
Bashkuara të Amerikës…Nga Amerika dhe aleatët…

Në Kosovë, në mbrëmjen e 24 Marsit 1999 rreth
orës 20:00 u ndjenë fuqishëm goditjet e para të sulmeve të aviacionit të NATO-s kundër forcave serbe
– terrorit e gjenocidit. Raportoja nga Prishtina në
Tiranë. Media shqiptare ka shkruar se isha gazetari
i vetëm që transmetoja nga Prishtina në llimin e
ndërhyrjes së NATO-s për Kosovën…
Ende pa kaluar tre muaj nga llimi, bombardimet

EPOKA E RE
Kemi besim, se SHBA-ja do të jetë gjithmonë për mbrojtjen e zgjidhjen e çeshtjes shqiptare

DUART E GJATA TË BEOGRADIT
KOSOVËN NUK E LËNË TË QETË

Tefta Cami-ish-ministre e Arsimit dhe Kulturës:
Ju falenderoj, z.Ismet, që ma dërgove shkrimin
tuaj domethënës, me rastin e 24 Marsit 1999, përvjetorit të llimit të bombardimeve të NATO-s mbi
objektet më të rëndësishme të Beogradit të Serbisë
pushtuese e masakruese të kombit shqiptar!
Kombi shqiptar do t’i jetë mirënjohës ndër shekuj
e përgjithmonë për ngritjen e zërit e ndërkombëtarizimin e çështjes për mbrojtjen e Kosovës heroike
dhe sigurimin e bashkëpunimit me NATO-n në ndihmë të UÇK-ës, që realizuan çlirimin e Kosovës nga
pushtuesi shekullor serb!
Në këtë luftë ngadhnjimtare derdhën gjakun
për lirinë e pavarësinë e Kosovës 13.500 te rinj e të
reja, duke rënë dëshmorë te Atdheut, u bënë mbi
400 masakra dhune e terrori nga ustria pushtuese
serbe, duke përfshirë edhe masakrën e Reçakut, që
s’duhet harruar kurre, siç ka thënë amerikani Volker; u përdhunuan e dhunuan barbarisht mbi 20.000

gra e vajza, burra e deri edhe fëmijë, njē masakër
barbare e pashembullt ne historinë e njerëzimit të
qytetëruar, që s’duhen harruar.
U çlirua Kosova!
U shpall edhe Pavarësia!
Po duart e gjata të Beogradit nuk e lenë të qetë.
Disa misionarë të BE-së mbajnë qëndrime antishqiptare.
I zhvatën Kosovës pjesë të trojeve, duke ia dhëne
Maqedonisë 2500 hektarë e Malit të Zi 8200 hektarë
deri edhe malin e Çikorit, që s’ka qene asnjëherë i
Malit të Zi.
Dhe këtë zhvatje e bënë, duke i premtuar Kosovës
liberalizimin e vizave, që po kalojnë 20 vjetë e s’janë
realizuar nga BE, duke e trajtuar Kosovën si “delja e
zezë” e Ballkanit.
Dhe tani bisedimet me Serbinë për njohje të
ndërsjellt, që synojnë përsëri t’i xhvasin territore që,
mos qoftë e thënë dhe të krijojnë enklava serbe të
fshatrave me banorë serb dhe të monumenteve të
kultit, që në lashtësi kanë qenë ilire autoktone, te
grabitura nga serbet.
Ajo që po i ve vulën, është gjykimi i udhëheqësve
të UÇK-ës në Gjygjin e Hagës, duke përcjell si mesazh për shqiptarët:”Kush lufton për çlirimin e Atdheut, do të ndëshkohet!”, për t’i detyruar, që të
pranojnë zgjedhën e shtypjen.
Shqiptarët nuk kerkojne “Shqipërinë e Madhe”, se
po të ishte kështu, Serbia duhej të terrej prej Nishit
e Rusia të hiqte bazën ushtarake, se s’do të kishte
Mal të Zi, sepse ka qenë malësia e Ilirise ( qē e kanë
konsonantizuar nga malësi në Mal të Zi S me Z), nuk
do të kishte as Maqedoni dhe grekët e Greqisë do të
kalonin në ishuj, si dikur kur erdhën nga Afrika.
Kërkesa e ligjshme e shqiptarëve është bashkimin
e gjithë viseve që banohen nga shqiptarë me shtetin
amë, Shqipërine, sepse janë të prejardhjes ilire, janë
të një kombi e gjuhe e tē nje tradite historiko-shoqërore, si dhe janë të lidhur me territor.
Kemi besim, se SHBA-ja do të jetë gjithmonë për
mbrojtjen e zgjidhjen e çeshtjes shqiptare.
Pa u zgjidhur çeshtja shqiptare, s’mund të ketë
qetësi as Ballkani (Gadishulli Ilirik) e as Europa,
duke larguar ndërhyrjet e Rusisë e të Kinës.

përfunduan në 10 Qershor 1999, pasi një ditë më parë
ishte arritur Marrëveshja mes NATO-s dhe Beogradit
për tërheqjen e të gjitha forcave serbe nga Kosova dhe
hyrjen e trupave ndërkombëtare të Alancës Veriatlantike në Kosovë. Dita e Lirisë dhe Paqes erdhi në 12
Qershor 1999, në mëngjesin e asaj dite të lume raportoja nga kolona e tankeve të para të NATO-s që hynin
në Kosovë nga ora 05 e 17 minuta…

VITI 2002-MESAZHI I
PRESIDENTIT RUGOVA:
12 QERSHORI ËSHTË NJË
NGA DITËT MË TË MËDHA
NË HISTORINË E KOSOVËS
Prishtinë, 11 Qershor 2002/
Presidenti i
Kosovës, Dr. Ibrahim Rugova, me rastin e 12 Qershorit – Ditës së hyrjes së trupave të NATO-s që
vlerësohet si ditë e çlirimit të Kosovës, u ka drejtuar
sot një mesazh qytetarëve të Kosovës. Në këtë mesazh thuhet:
– Qyetarë të nderuar të Kosovës,
Me rastin e 12 Qershorit – Ditës së hyrjes së
trupave të NATO-s në Kosovë, që është Ditë e lirisë
së Kosovës, ju shpreh urimet e mia të përzemërta.
Dita e 12 Qershorit është një nga ditët më të
mëdha në historinë e Kosovës – të Dardanisë antike.
Sot, pas tri vjetësh, do pranuar se Kosova e lirë ka
pasur një progres të madh në të gjitha segmentet e
jetës, falë miqve tanë dhe popullit të gjallë e dinamik
të Kosovës.
Prandaj, njohja formale e Pavarësisë së Kosovës
shtrohet si detyrë e drejtpërdrejtë në të cilën po
punojmë intensivisht.
Me këtë rast urime të ngrohta u shprehim ushtarëve dhe Komandantit të KFOR-it, gjeneralit
Valenten.
Poashtu, urime të përzemërta i shprehim kryeadministratorit të Kosovës, zotit Mihael Steiner dhe OSBE-së.
Urime të sinqerta u shprehim përfaqësuesve
diplomatikë në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë.
Në këtë ditë gëzimi të lirisë së Kosovës përshëndesim presidentin Bush, kryeministrin Bler, presidentin
Shirak, kancelarin Shrëder dhe kryeministrin Berluskoni.
Përshëndetje të madhe i dërgojmë Papa Gjon Pali
II për kujdesin e tij për Kosovën.
Zonja dhe zotërinj,
Dëshiroj t’ju njoftoj se sot kam vendosur të kërkoj
nga Kuvendi i Kosovës që ditën e 12 Qershorit ta
shpallë Ditë të Lirisë së Kosovës, që do të festohet në
të gjithë vendin.
Gëzuar Dita e Lirisë.
Zoti e bekoftë Kosovën, – thuhet në fund të mesazhit të presidentit të Kosovës.
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MYSAFIR TE HAXHI HAFIZ QAMIL BAÇA
Bujaria dhe ﬁsnikëria e kësaj themelie, mbetet trashëgimi e çmuar për familjen dhe vlerë e shtuar për pasurinë shpirtërore çermenikase
Nga Agron SEJAMINI

F

at dhe dhuratë do të ishte një udhëtim drejt zonës së Çermenikës,
në këto ditë pandemie dhe pranvere. Emrin e kësaj treve të Librazhdit e
kam ksuar në librat e shkollës tetëvjeçare
nga ndodhia e Nënë Zyhrasë që therri dhinë
e vetme për Shtabin e Përgjithshëm të ushtrisë partizane. Koha ka ecur, sistemet kanë
ndryshuar, por ajo që mbetet e njëjtë është
snikëria dhe bujaria e këtyre njerëzve. Të
vjen keq që rruga e asfaltuar të lë në mes
të udhës dhe nuk të shoqëron deri në Gurakuq në vendlindjen e mikut tim, Skënder
Baçës, nip i Haxhi Ha z Qamil Baçës, dikur
kreu i Myftinisë së Librazhdit, sot emërmiri
i shqiptuar dhe i nderuar në çdo shtëpi çermenikase e më tej…
Tema e shkrimit tonë pas këtij udhëtimi
mund të ishin gështenjat e Gurakuqit, det
i pafund gjelbërimi që për këta fshatarë
mbeten i vetmi burim timi me vlerë. Intuit
largpamëse e të parëve të tyre për kultivimin e kësaj peme që më e pakta do të ishte
“bukë dhe gjellë” në mote të vështira...
Në Gurakuq janë dy rrape madhështorë dhe shumë shekullorë që me tendën e
tyre gjigande hijeshojnë dhe jeshilojnë tapetin e sheshit para xhamisë. Nuk e besoj
të jetë rastësi bashkejetesa e tyre. Mendim
që forcohet edhe nga disa ndodhi jetësore,
fjala vjen kur dikushi ka vënë dorë mbi këto
pemë është paralajmëruar apo ndëshkuar
me mallkim. Por, edhe zyrtarisht këta dy
rrape janë autoritarë sepse pas vitit 2002,
mbrohen nga shteti, duke u shpallur “Monument natyror”. Ja pra, edhe për këto dy
simbole të bukurisë natyrore mund të
shkruanim gjatë...
Objekt interesant dhe frymëzues mund
të ishte edhe “Kanuni i Mus Ballgjinit”
nëpërmjet të cilit është vetqeverisur kjo
treve në shekullin e XVII. Besa, burrëria
dhe nderi kanë qenë gurthemeli i sjelljes
personale dhe shoqërore. Gjatë periudhave
të sundimit nga pushtuesit e huaj, e drejta
dokësore nuk u asimilua falë funksionit që
kishte për mbrojtjen e interesave të bashkësisë së saj.Mus Ballgjini i Gurakuqit që
ka hartuar këtë kanun, ka qenë njeri i ditur
dhe me kulturë.
Një shkrim më vete do të meritonte edhe
xhamia e këtij fshati, më e madhja e zonës,
themelitë e të cilës janë hedhur para 300
viteve. Dy katëshe dhe me një akustikë të
jashtëzakonshme, imamët e këtij institucioni kanë qenë teologë që kanë mbaruar studimet e larta në Stamboll. Ai që thirri
ezanin e parë në epokën e demokracisë ka
qenë pikërisht Haxhi Ha z Qamil Baça.
I dëshiruar për këtë moment të
shumëpritur, nuk humbi as të premten e
parë pas ditës që u shpall zyrtarisht lejimi
i besimit dhe kryerjes së riteve fetare. Emocionet e paharruara dhe gëzimi i papërshkruar i besimtarëve të këtij fshati, gjithashtu mund të mbushnin faqe gazetash…
Mirëpo, ato që dëgjuam dhe mësuam
përgjatë një nate bashkëbisedimi në odën,
ku ka jetuar Haxhi Ha z Qamil Baça, nga

pjesëtarët e familjes së tij, ishin ajka e përjetimeve mbresëlënëse të këtij udhëtimi.
Përjetuam shpalosjen e virtyteve të larta njerëzore që mbeten pasuri e çmuar
trashëgimore për këtë s dhe krenari morale e shpirtërore për zonën e Çermenikës.
Në këtë shtëpi me themeli të hershme,
na u shpalos madhërishëm familja e qëmotshme shqiptare, madhështia e të cilës
lë në hije dhe bën të skuqen edhe shumë
familje të sotme “moderne”…
Në rrëfenjat e dy djemve të Qamilit, Limanit dhe Seferit, bashkëshortes së këtij të
fundit, Amberies apo nipërve Skënderit dhe
Ademit, skalitet portreti i të parit të familjes
që në përditshmërinë e vet, karakterizohej
nga pasioni për punën, dashuria për njëri
tjetrin dhe nderimi i mysa rit që trokiste
në derë. Një familje që ka funksionuar në
përsosmëri dhe me disiplinë, ku çdo anëtar
i saj ishte në “garë” për t’i shërbyer sa më
denjësisht, snikërisë dhe mirësisë. Përherë
nën komandën e të parit të shtëpisë…
I pari i shtëpisë, Qamil Baça ka qenë
burrë i respektuar dhe i nderuar nga
shumë miq dhe shokë, pasi rrezatonte drejtësi, njerëzillëk, urtësi dhe mënçuri. Nuk
kishte javë të muajit që të mos shfaqej një
mysa r në portën e shtëpisë së tij. Të ardhurat ishin të bollshme sepse punonte vetë,
dy djemtë Limani, Seferi, nuset dhe fëmijët
e tyre.
Mirëpo, më shumë se kaq, tjetër kund
ishte meraku dhe preokupimi i tyre. Ata
dëshironin që ajo portë të mbetej përherë e
çelur dhe sofra e shtruar për mysa rët. Ata
motivoheshin dhe nuk trishtoheshin nga
fakti që më shumë harxhohej për miqtë,
se sa për njerëzit e shtëpisë. Radhë do të
ndodhte që portofoli i të parit të shtëpisë,
të mbetej bosh. Nëse do të vinte një çast i
tillë, ajo themeli do ta përjetonte si “ditë qameti”…
ASNJËHERË NUK U THA SHPIRTI
DHE KRAHU I QAMIL BAÇËS
Tregon Limani, djali i madh i Qamilit:

- Familja jonë ka qenë e madhe, sa çdo
ditë blinim shtatë bukë që në atë kohë,
kushtonin 210 lekë. Nuk e harroj një të
dielë, kur Baba më afrohet dhe më thotë:
- Unë sot dhe 300 lekë kam në protofol...
E ndërpres dhe i them:
- Boll i ke për të blerë bukët. Nesër, e
bën kismet Zoti!
- Jo nesër, por sot! Dera e shtëpisë është
çel mor bir dhe nuk i dihet se kush na vjen.
Ndaj hidhu deri te Shabani dhe kërkoi 500
lekë borxh. Ja kthejmë, kur të marrim
pesëmbëdhjetë ditëshin...
E kisha të vështirë të kërkoja lekë, ndaj
si rrallë herë e kundërshtova. Ai “shko ti”,
unë “shko ti” deri në një moment, kur mua
më shpëton një fjalë e ligë:
- Po çfarë i bëre lekët që mbaruan kaq
shpejt or Babë?
E ndjeva që u rëndua shumë sepse nuk
foli asnjë fjalë, por futi dorën në xhepin e
palltos dhe më zgjati protofolin e tij.
- Urdhëro, mbaje ti! Do ushqesh, veshësh e mbathësh rrobt e shtëpisë, të presësh
dhe përcjellësh mikun, ashtu si kemi bërë
deri më dje. Atëherë shiko nëse teprojnë
apo jo…
E kuptova që isha nxituar dhe e kisha
vrarë shpirtërisht. Ndaj më duhej ta qetësoja sa më parë. Ia vendos portofolin në xhep
të xhaketës dhe i them:
- Nuk më takon mua parallëku dhe drejtimi i shtëpisë sa të jesh ti gjallë! Por, hajde
pas meje…
Zbresim në bodrumin e shtëpisë, aty ku
pas orarit të punës në kooperativë si marangos, kryeja ndonjë porosi të bashkëfshatarëve duke përgatitur dyer dhe dritare. Një
pjesë të këtij timi, nuk ia dorëzoja babës,
por e mblidhja për ndonjë ditë të vështirë.
Iki te pasqyra e dollapit të punës dhe lloj ta çmontoj me një kaçavidë. Nxjerr prej
andej një copë kartoni të palosur, ku kisha
vendosur disa kartmonedha 500 dhe 1000
lekëshe. As vetë nuk e dija sa ishin bërë në
një vit e ca kohë që kishte kaluar. I thashë
Babës, ulu dhe numëroj. Janë të gjitha të
tuat! Ishin, plot 24 mijë lekë! Pas çdo numri që pëshpërinte, një pikë loti i rrëshqiste
nëpër faqe…
“- E or bir, bëfsh hajër! Sa gjurmë hedhsh në jetën tënde, aq të mira të dhëntë
Zoti!”.
As bashkëshortja dhe as fëmijët e Limanit, nuk e dinin këtë shumë lekësh
të mbledhur me djersën e ballit sepse si
përherë aty çdo gjë ishte e përbashkët dhe
në shërbim të nderit dhe mirëqenies së
familjes. Sikurse ndodhi në rastin në fjalë
që u mënjanua një “ditë qameti”.
Kaluan vite dhe në epokën e demokracisë,
Limani vendosi të shkëputet nga fshati për
tu vendosur me familjen e tij të vogël, në një
zonë fushore, siç është Çerma e Lushnjës.
Një zhvendosje që shpirtërisht u përjetua
keq nga të gjithë. Më i dëshpëruar nga të
gjithë u ndje Qamili.
- Si do bëj hall unë këtu, or bir? Më
thave krahun që ike!

Mirëpo, më kot mërzitej ai baba i lumtur sepse vitet në vazhdim dëshmuan se ajo
që ndodhi ishte thjesht ndarje zike. Nuk
i shkëputën komunikimet dhe takimet.
Madje, nga inercia apo trashëgimia përsëri
krijohej ndjesia se ai protofol ende ishte i
përbashkët. Sa herë që Limani do shtonte
një orendi apo pajisje shtëpiake, nuk ndjehej plotësisht i qetë dhe i lumtur. Mendja i
shkonte menjëherë te shtëpia e Gurakuqit.
Akoma edhe me keq vritej shpirtërisht kur
i shkonin në Çermë, prindërit dhe shikonin
ndryshimin.
Ndaj dhe reagoi menjëherë pas emocioneve që përjetoi, kur bleu divanët e guzhinës. Atë ditë, u telefonoi edhe atyre duke
i njoftuar për zbukurimin e shtëpisë. Jo
vetëm kaq! Por, i pyeti nëse dëshironin t’ua
dërgonte lekë apo tu blinte divanë, njëlloj
si të vetët. Prindërit e uruan sikurse edhe
ia kundërshtuan idenë e Limanit. Mirëpo...
pas dhjetë ditëve, furgoni me një komplet
divanësh që kishte të njëjtën dizenjo, u nis
nga Çerma e Lushnjes drejt Gurakuqit te
Librazhdit, për të zbukuruar shtëpinë e
prindërve.
Asnjëherë nuk e ndjeu të tharë krahun
dhe shpirtin, Qamil Baça nga fëmijët dhe
trashëgimtarët e tij!
BEJAZJA DHE QAMILI, SI TË KISHE
NDARË NJË MOLLË....
Aq shumë ngjanin ata dy bashkëshortë
në paraqitjen e jashtme, botën shpirtërore
dhe në dituri! Në fshat kishin lindur dhe
jetuar, por qytetarë të përsosur, gjithë kulturë dhe mirësjelljeje, u shfaqën në jetën e
përditëshme në komunikim me njëri tjetrin,
fëmijët, miqtë dhe bashkëfshatarët.
Ishin të lindur shpirtbardhë, gojëmjaltë
dhe të mënçur. Keqkuptime dhe mosmarrëveshje mund të kenë patur sigurisht përgjatë udhëtimit të tyre mbi gjysëmshekullor,
por askush nga ata që ka bashkëjetuar me
këtë çift ideal bashkëshortësh, nuk dëshmon qoftë edhe një rast të vetëm, ku të kenë
dëgjuar një zë të ngritur apo një shprehje
ofenduese.
Gëzuan dhe lumturuan bashkë, sikurse ishin rregulluesit dhe shëmbëlltyra e
edukatës dhe kulturës së duhur familjare
për të gjithë pjesëtarët e tjerë. Në gjithçka
dëgjuam, na u krijua perceptimi se kjo fushë më shumë se sa Qamilit, i ka takuar Bejazes për ta menaxhuar, femrës shtatselvi,
plot hijeshi edhe në pamjen zike.
Thonë se ka qenë rrezatuese e normave
më elementare të mirësjelljes brenda dhe
jashtë shtëpisë. Lumturonte kur bashkëfshatarët e përgëzonin për fëmijët, mbesat
dhe nipërit e saj që dallonin mes të tjerëve
në çdo shkëmbim rrugësh, duke u përcjellë
përshendetjet me një buzëqeshje të çiltër
dhe të sinqertë.
Edukatë që buronte dhe kultivohej në
ambjentin e ngushtë familjar. Çdo mbrëmje fëmijët, para se të binin në gjumë, do të
iknin të përqafonin gjyshërit dhe prindërit
per t‘i uruar: “Ngdhifshi shëndoshë!”. Po
ashtu, ishte bërë normë për fëmijët dhe për
të rriturit, që kur niseshin në mëngjes drejt shkollës apo punës të thoshin: “Ditën e
mirë” dhe “Mirë ju gjetëshim!”.
-Një ditë nga nxitimi për në punë, harrova dhe kalova pragun e shtëpisë pa përshëndetur prindërit. Kur kisha mbërritur
në mesin e udhës, kuptova “gabimin” dhe u
ktheva për në shtëpi. Bëra gati edhe shprehjen që do i thosha nënës po të më shikonte
kur të hapja portën.
- Harova sqeparin! - i thashë natyrshëm,
kur u përballa me atë në oborr dhe shkova te bodrumi për t’i larguar dyshimin. Pas
disa minutash dola, e përshëndeta ashtu si
na kishte mësuar ajo dhe dëshironte shpirti
jonë duke rinisur edhe një herë udhën për
në punë..., - tregon Limani.
Nuk toleronte Bejazja, ajo grua e mençur
dhe shpirtbardhë, qejfmbetjet mes të rriturve, por bëhej pjesë e debatit me urtësi
dhe pastërti deri sa të dy palëve tu binte

(Vijon në faqen 7)

VETERANI

PRILL 2021; Nr. 4(394)

7

STUDIMI
Kultin e Shqipës e pranon si mrekulli të natyrës edhe poeti Ndre MJEDA sa e këndon te pomthi “LIRIA”

KULTI I SHQIPONJËS
Nga Xhemal Meçi

Prof. Dr. BARDHOSH GAQE:

“MJESHTËR I MADH”
LEGJENDA DHE BURIME
PËR SHQIPONJËN E ZEZË DYKRENARE
Në Kosovë Viti, Pozheran, kemi shkuar pesë herë
familjarisht në Banjën “Nana Naile”, ku kemi mbetë
shumë të knaqur me shërbimin komod,, ku edhe u njoha me studiuesin e pasionuar vendas, Hysen Terziu. Ai
në një rast na tregoi për legjendën për Shqiponjën e
Zezë dykrenare, që kishte dëgjuar në vitet 1970 prej pleqësh mbi 90-jeçarë, se “ heret fort kishin kanë dragojë
edhe dy shqiponja me kthetra si drapërinj të çeliktë dhe
me sqepin si shigjetë shpuese; që ishin ba tmerri i bushtrave, kulshedrave, të cilat i sulmonin dhe i copëtonin në
pak dekika.
( E morëm këtë shembull nga Pozherani, Viti, Kosovë,
sepse në Pozheran, tregonte i nderuatri HYSEN TERZIU të parët e tyre paskan arrdhë prej Puke dhe ishin
vendosë sipër mbi kodrinë, në anën veriore të fshatit. Si
kaloi njëfarë kohe, banorët e rrafshit, lluan të largoheshin për në vende më prodhuese, duke jua krijuar
mundësinë ardhësve për hapësirë jetësore në rrafshin e
fshatit, ku zbritën nga kodrina e ngulën poshtë rrafshit, aq sa vendi mori emrin POZHERAN ngase poshtë ranë banorët e kodrinës; (sigurisht,kjo një etimologji
popullore). Pleqtë e tyre paskan treguar për shqiponjën e
zezë dykrenare: ” Një herë, në një ndeshje me kulshedra,
lloi një stuhi bore, aq sa dragojtë nuk po i dallonin dot
nga bardhësia e bores dy shqiponjat e bardha ( ngjyrë
gri). Për t’i ba të dallueshme një dash leshzi edhe ky

• “Teza e lashtësisë së shqiponjës dykrenare,
emblemë dhe simbol i Flamurit të Kombit tonë,
ka më shumë se DY SHEKUJ që është vënë në
qendër të vëmendjes së dijetarëve të huaj dhe
Shqiptarë.”
• Autori Jaho Brahaj gjenë ﬁjet lidhëse të Mitologjisë dhe Kulteve të botës Para - Ilire me botën
Iliro-Shqiptare dhe kryesisht të kultit të shpendit
(shqiponjës), të dokumentuar dhe të ilustruar
bindshëm me pasurinë Arkeologjike të zbuluar në
truallin ballkanik.” , i cili thekson se ” Përrallat
dhe legjendat, sipas mendimit të studiuesve , nuk
janë tjetër veçse tepricat e Mitologjisë së Vjetër.”
( J. Brahaj – Flamuri Kombëtar Shqiptar, Tiranë,
2007, f.3-4 e 18. Fotot nga krahinat f. 34, 75,
155, 158, ).

drague, u fut vrullshem mes shqiponjave , tue u fërkuar
me ta me qëllim që shqiponjave t’u nxiheshin puplat nga
gri, në ngjyrë të zezë të dashit leshzi , i cili u qëndronte
afër këtyre shqiponjave, që dukeshin si dy vëllezër të fuqishëm, të shkathtë e luftarakë, tani të dallueshëm që
nga larg mjaft mirë edhe prej dragojëve të tjerë. Që prej

Xhemal Meçi me prof. Ekrem Zenelaj

asaj beteje me kulshedrën e klyshtë e saj, dashi gjoksgjërë e bripërdredhur e të mprehtë si thikat e kasapit u
bë më miqësor me shqiponjat. Përmes furtunës së borës
shqiponjat tani puplazezë, ngjyrëzezë plot shkëlqim.,
(Vijon në faqen 12)

MYSAFIR TE HAXHI HAFIZ QAMIL BAÇA
Bejazja, ishte një besimtare e përkushtuar, e cila respektonte dhe nderonte ditët e
shënuara fetare, duke përgatitur sofrat me
të gjithë të mirat e mundshme, ku të rriturit falenderonin dhe luteshin në Zot ndërsa
fëmijët ndjeheshin si nëpër përralla nga atmosfera festive që krijohej. Vetëm Kuranin
e madhërueshëm nuk dinte përmendësh e
mënçura Bejaze, sepse në dashurinë dhe
përkushtimin ndaj Allahut, përsëri me
Ha zin ashtu ishin... si të ndaje një mollë!
PORTË KU KANË TROKITUR JO
VETËM TË BARDHËT, POR EDHE...

(Vijon nga faqja 6)
shpirti në paqe. Për atë zonjë shtëpie të
nderuar, harmonia dhe komunikimi ishin
domosdoshmëri për një familje të lumtur.
Edhe pranë nipërve dhe mbesave përcillte
vëmendje dhe kujdes të jashtëzakonshëm
duke mos pranuar në asnjë moment shprehjen që dëgjonte nga disa gjyshe apo nëna
të tjera, se “të vegjël janë, aty grinden, aty
pajtohen...”
Shpesh herë djemtë e saj të mbarë, Limani dhe Seferi, i blinin shami të bardha
koke apo ndonjë copë për të bërë fustan
dhe kostum. Ajo të nesërmen patjetër do të
bënte pjesë të peshqesheve edhe Tolen, një
nëne disi e vetmuar, me mundësi të pakta
për të blerë gjëra të reja. Dy shonte ndjenjën e kënaqësisë, kur bënte të lumtur atë
bashkëmoshatare që gëzohej si fëmijë...
Dhëmbshurinë dhe ndjeshmërinë e asaj
nëne shpirtmadhe, patën fat ta gëzonin
edhe disa nga familjet e vobekta të fshatit
dhe sidomos fqinjët. Tregojnë se në pikë të
mëngjesit, kur ende nuk ishte zbardhur
drita, me tenxherenë e qumështit apo të
kosit, zgjatej te gardhi i komshies dhe me
zë të ulët thërriste atë nënë që nuk kishte
bulmet për fëmijët e saj. Me zë të ulët dhe
jo në dritë të diellit sepse nuk dëshironte t’i
lëndonte edhe në sedër ata njerëz të mirë,
por të varfër. Ajo nuk e bënte mirësinë për
syrin e botës, por për të ndihmuar të pangopurit sipas këshillave të Allahut.

Atë vit ka qenë një dimër i ashpër që
ende gurakuqasit e kujtojnë acarin e madh.
Në një nga ato ditë nëntori, kur sapo kishte
lluar errësira nga jashtë u ndjenë të pandërprera lehjet e qenit të shtëpisë. Ishte sinjali që lajmëronte se dikush ishte në pragun
e portës së jashtme. Del Qamili, ndez dritën
dhe dëgjon një zë kumbues:
- O i zoti i shtëpisë! Të kam prurë mysarë!
- Bujrum! Bujrum! Mirësetëvinë!- ia
kthen Qamili dhe pa veshur mirë këpucët
nxiton të çelë portën. Çfar të shikonte? Para
tij tri gra të bëra njësh pas njëra tjetrës dhe
të kërusura nga të ftohtit, nisën lutjet për
t’i pranuar në shtëpi. Nga e folura kuptoi që
ishin të racës rome që për këtë njeri zemërbardhë dhe shërbëtor të Zotit nuk kishte
asnjë dallim nga të bardhët. Kjo përbuzje
dhe ky racizëm nuk i kishte mëshiruar ato
të shkreta as në një situatë të tillë nate dhe
acari dimëror. Me siguri ato do të kishin
trokitur edhe në porta të tjera që nuk u
ishin çelur…
Pak më njerëzor ishte treguar ky bashkëfshatar i Qamilit që i kishte sjellë te porta
e tij, duke ditur se kjo portë nuk mbante
shul, as ditën, as natën, as në verë dhe as
në dimër, duke qenë e hapur për njerëz të
bardhë dhe…
Ngjarja ka ndodhur në vitet e sistemit
komunist, ku ky komunitet i nëpërkëmbur edhe nga ai regjim, për të mbijetuar,
gratë e familjeve të tyre, ushtronin treg-

timin e sendeve dhe objekteve të përdorimit shtëpiak si shporta, kanistra etj, ndërsa
burrat mereshin me tregtimin e kuajve nga
një krahinë në tjetrën. Thënë ndryshe gjithë
jeta e tyre kalohej rrugëve…
Sapo hyjnë brenda, një mesogrua me
nusen e djalit dhe vajzën e vet nga lumturia
dhe kënaqësia e atij ambjenti të ngrohtë
nga soba e zjarrit dhe akoma më shumë
nga ngrohtësia shpirtërore e njerëzve
mikëpritës, nisën të uronin pa pushim:
“ - Zoti u dhëntë shëndet e bereqet!”,
“Mos pafshi të keqe me sy!”, “Tu rrojnë
fëmija dhe gjithë të dashurit”…
Gratë e shtëpisë, u vunë këmbët në ujë
të nxehtë, u dhanë ndresat dhe veshjet e
tyre dhe u krijuan të gjitha kushtet për
tu qetësuar dhe pushuar si në shtëpinë e
tyre. Aq shumë po e përjetonin atë dashuri
njerëzore sa e quanin të tepërt dhe për disa
sekonda e refuzuan uljen pranë sofrës së
bukës për të ngrënë darkë…
Emocionet e kësaj pritjeje të paparashikuar, ato tri femra me ngjyrë, i lanë gjithë
natën pa gjumë. Veç këtyre, ndoshta edhe
inferioriteti i kultivuar padrejtësisht ndaj
të bardhëve, i detyroi që të çoheshin nga
shtrati i gjumit pa u zbardhur ende mirë
dita.Nuk deshën që t’i bezdisnin dhe t’i vinin akoma në siklet ata njerëz të mirë duke
ngrënë dhe mëngjesin. Gjithsesi, shpirti
bujar i nënë Bejazes, nuk mund të ndjehej
i qetë po të mos u jepte me vete edhe një
gjysëm buke, mesin e të cilës e mbushi me
gjizë dhe gjalpë... Kishin rrugë të gjatë për
të bërë deri në Elbasan, aty ku dhe banonin.
Kjo mrekulli shpirtërore do të përjetohej, pas disa vitesh, kur Qamili me djalin e
vet, Seferin shkojnë në qytetin e Elbasanit
për të takuar mbesën e tyre, Rahimen, që
vazhdonte studimet në Shkollën e Mesme
Pedagogjike “Luigj Gurakuqi”. Ndërsa ishin
duke lëvizur nëpër tortuar, në pritje të
mbarimit të orëve të mësimit, befas dëgjojnë
një klithmë gëzimi dhe më pas pushtohen
nga përqa met e një vajze të rritur…
As më shumë dhe as më pak, ishte
një nga ato tri femrat që kishin bujtur te

shtëpia e tyre në atë natë të ftohtë nëntori.
Nuk mbeti me një përqa m ky takim, por
vazhdoi me lutje e tërheqje këmbëngulëse
prej krahu drejt shtëpisë së saj që për fat
ishte pranë Pedagogjikes.
Si të kishte gjetur thesarin e botës, shtyn
me ngut derën e apartamentit të saj dhe u
jep sihariqin pjesëtarve të familjes:
- Ju kam sjellë xhaxhi Qamilin dhe
xhaxhi Seferin!
Pas përshëndoshjes dhe pirjes së kafes, miqtë kërkojnë lejë se ishin bërë vonë
për të takuar mbesën e tyre.Mirëpo, nuk e
patën të lehtë. Menjëherë nisën përgatitjet
për drekën festive në shenjë mirënjohjeje dhe falenderimi për ata njerëz të mirë.
Kur ndjeu pamundësinë e ndenjtjes, i
zoti shtëpisë, Izeti, një burë i pashëm me
mustaqet vesh më vesh dhe një kapuç të
bardhë mbi krye, iu drejtua Qamilit:
- Ai nder që ti dhe njerëzit e tu, u kenë
bërë tri femrave të shtëpisë time, nuk
thuhet me fjalë zemre dhe nuk shlyhet
as me ori. Në atë natë dimri, po të mos
hapej dera jote, sot ato nuk do të ishin më
në jetë. Ndaj më e pakta gjë që unë mund
të bëj për ty dhe të jem i qetë në shpirtin
tim është të jap këto…
Dhe fët nxorri nga shalli i kuq me vija
të verdha, me të cilin kishte rrethuar disa
herë brezin, një tufë të madhe me kartmonedha njëmijëlekëshe.
- Dëgjo Izet vëllai! Kjo që po bën është
një ofendim i madh për mua dhe themelinë
e shtëpisë time.Ndaj vendosi ato lekë aty
ku ishin. Në të kundërtën, mbyllet miqësia jonë!
Nuk blihej as me orin e botës, dinjiteti dhe personaliteti i Qamil Baçës.Bujaria dhe snikëria e tij me shërbimet dhe
nderet që u ka bërë miqve dhe shokëve në
këtë jetë, mbetet trashëgimi e çmuar për
familjen dhe vlerë e shtuar për pasurinë
shpirtërore të mikëpritjes çermenikase.
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HISTORIA

BETEJA E SHKALLËS SË

Kolonel ® Dilaver GOXHAJ
Ish-Ushtarak Madhor i Ushtrisë
Shqiptare. Ish-Zv/Shef i Shtabit të
UÇK-së
3 Mars 1944. “I vetmi shteg për të
dalë Brigada e Parë nga rrethimi ishte
Shkalla e Valit në fshatin Peshk të
Martaneshit,- thuhet në Historikun e
asaj bgigade,- nja 4 -5 orë larg prej
fshatit Lenë. S’duhej humbur kohë.
Lypsej shfrytëzuar errësira e natës.
Në orën 1 të natës, duke gdhirë 3
Mars, kolona vazhdonte përsëri marshimin me masa të forta sigurimi.”
Mbritën në qendër të fshatit Peshk.
Përballë ishte Shkalla e Valit me 72
dredha në ngjitje pothuajse pingul,
rreth 200 metra lartësi. Përfundi saj
kalon përroi i thellë i Çiçulit. I vetmi
kalim i këtij përroi ishte një urë me
dy dërrasa, në të dy anët e së cilës
ngrihen dy kodra. Ato ishin zënë nga
xhandaro-ballistët, por urën portative nuk e kishin hequr! Rastësi?! Ky
quhet fat. Në këto kushte vendimi i
vetëm i mundshë për Brigadën e Parë
Partizane ishte shpërthimi i rrethimit në të vetmen pikë të mundshme:
Shkalla e Valit. Ndaj dhe për të marrë atë pikë, sikundër tregon Xhaferr
Peçi, komandant Mehmet Shehu,
pasi theksoi se e gjithë brigada kishte
rënë në rrethim, urdhëroi: “Batalioni
i parë të qëndroi ku është dhe të sulmoi në të dy anët nga na kanë zënë
prita. Batalioni III, çani përpara si
rrufe, ngjituni dhe kapni kryet e Shkallës! Komandanti I pararojës, Kamber, merr dy pararojat dhe kap urën!
Batalioni II të siguroni krahët dhe
shpinën e Batalionit I dhe III. Përpara!”.
Për ata partizanë, fjala “përpara”, pa
dyshim, tingëllonte si muzikë qiellore.
Boria e Hakiut ra për sulm.
Një fjalë e tmerrshme kaloi gojë
më gojë të të gjithë partizanëve: TË
RRETHUAR! Ishte e vërtetë. Ishte ajo
që çdo njeri i trëmbet më shumë se
vdekjes: Rrethimi! Rrethi i hekurt ishte
mbyllur. Ishte një rrethim më i egër se
ai në përroin e Skroskës, ku Brigada
pas 8 orë luftime më në fund e gjeti
daljen, “u nis drejt malit të Shebenikut
përpjetë duke çarë borën, me më tepër
se një metër të trashë”. Ndërsa në këtë
rrethim, reaksionarët e kishin mbyllur
Brigadën e Parë në një rreth, duke lënë
vetëm një shteg të hapur: Tërheqje andej nga erdhën. Në rast se Brigada do
të binte në atë kurth, të tërhiqej prapa,
ajo ishte vdekje e sigurtë. Por Brigada e Parë nuk mund të binte në atë

kurth. Ai rrethim ishte një shtrëngim i
fortë i asaj hallke të tmerrshme. Ishte
një nga rrethimet më të papara deri
atëherë nga kjo Brigadë heroinë. Erën
e barutit e ndjenin si një shije të hidhur në gjuhë. Në secilën fytyrë lexohej
qartë: “Jemi në rrethim”. E megjithatë
ajo nuk ishte frikë. Ata kishin qenë në
dhjetra beteja dhe në shumë rrethime,
dhe kështu që u ishte argasur lëkura.
Asnjë partizan nuk dukej i shqetësuar!
Vetë beteja rrezatonte një lloj elektriciteti. Me sa duket ishte vetëdija e të
qenit në rrethim që e shkaktonte atë
lloj elektrizimi, i cili i kish pushtuar
të gjitha nervat e tyre. Në të tilla rrethana, qysh në vërshëllimat e para të
plumbave e të predhave, tek ata lindi
mprehtësia e shqisave; trupat e tyre
u vunë në gatishmëri të plotë, ku çdo
fjalë e shprehje merrte një tjetër tingull. Thirrja “Përpara Brigad’e Parë!” u
rikthente atyre burimin e fuqishëm të
jetës, duke eleminuar çdo çast ankthi
dhe duke u mprehur instiktin e vetëmbrojtjes, i cili i shtyn që të mbrohen pas
çdo guri, apo të shtrihen në tokë në
të mijtën e sakondës para se të mbrijë plumbi. Po të mos ishte i zhvilluar
ky instikt luftëtari të regjuar, Brigada
do qe asgjësuar qysh në Skroskë. Në
mos në Skroskë, në mal të Letmit. Në
mos në mal të Letmit, në Okshtun. Në
mos në Okshtun, në mal të Kaptinës.
Brigada nuk mund të tërhiqej prapa.
Çdo hap prapa do të ishte një hidhërim
i madh, ndoshta i pandreqshëm, pasi
reaksioni ishte bërë edhe më i egër,
edhe më i bashkuar. Por ata dinin
vetëm në gjë: të shkonin vetëm përpara. Tërheqja do të ishte vdekje për
gjithë brigadën. Një hap i vetëm prapa i bërë qoftë edhe nga një partizan i
vetëm do të ishte tradhëti. Nuk kishin
ku të tërhiqeshin.
Bazuar në terrenin, në kohën në
dispozicion që kish Brigada për t’iu
larguar ardhjes së gjermanëve, në përbërjen e të dy palëve, në kohëzgjatjen e
mundshme të asaj lufte dhe në pasojat
që mund të kish mos-shpërthimi i atij
rrethimi, si dhe në vendimin e marrë
nga Komandanti i Brigadës, ajo luftë,
për marrjen e Shkallës së Valit ishte
një BETEJË. E quajmë të tillë nga që
Br1S vepronte e pavarur, në një teatër

lufte të veçantë, në zona të pushtuara
nga hitleriantë e tradhëtarët, shumë
larg forcave të tjera të UNÇ.
Fati i të rrethuarve vendosej vetëm
nga sulmi. I tillë qe edhe vendimi.
Palës së rrethuar i rritej probabiliteti i humbjes edhe për faktin se nuk
kish rezerva të tjera edhe pse ishte ajo
që hidhej në sulm; gjë që rrethuesit
ishin komodë në këtë drejtim. Si rjedhojë e hedhjes menjëherë në sulm, si
nga pararojat e Batalionit të pare e të
tretë ashtu edhe nga i gjithë Batalioni
i tretë, porsa ranë pushkët e para të
rrethuesve, u bë e mundur edhe marrja e inisiativës. Të dy këto rezultate nga
ana e Brigadës, i hoqën mundësinë
armikut rrethues të ndërmerrte qoftë
edhe një kundërsulm të vetëm.
Kur je më i dobët se kundërshtari
ose në kushte më të disfaforshme se ai,
vetëm sulmi është mjeti që të bën më
të fortë. Dhe kjo ndodh vetëm atëherë
kur forcat udhëhiqen nga komandantë
të shkëlqyer ushtarakë, të cilët sukseset e tyre ua dedikojnë sulmeve në
shkallën më të gjerë, sikundër veproi
Mehmet Shehu dhe Brigada e komanduar nga ai.
Duke e hedhur të gjithë Brigadën
në sulm, përveç që, “elementi vendimtar për të përcaktuar tuesin, numëri
i të shtimeve në një interval të caktuar kohe”, e tejkaloi atë të armikut,
por u arrit edhe faktori i tretë vendimtar, i cili solli toren përfundimtare
të betejës nga ana e Brigadës: E bëri
betejën shumë të ashpër. Ajo ashpërsi e shthuri armikun. Ashpërsia ishte
arma kryesore, që i dha toren asaj
Brigade. Vetëm me ashpërsinë e luftimit ajo mundi të kompesonte mungesën e epërsisë në forca, disfavorin
e terrenit dhe mungesën e artilerisë
mortajë, aq e domosdoshme në ato
kushte e në atë terren.
Hedhja në sulm e të gjitha forcave që
ke në dispozicion, kur nuk ke as edhe
një skuadër në rezervë, është mënyra
më e rallë që mund të përdoret, por
që është mënyra e sigurtë e humbjes
së betejës. Prandaj “Mehmet Shehut
i qeshi buza vetëm kur mbritëm në
Dumre”, shkruan në ditarin e tij zv.
komisari i k3b1Br1S,Bedri Gjegji. Çuditërisht, ky lloj vendimi i dha toren.

Duam apo nuk duam, jemi të detyruar ta pranojmë se në këtë rast ai ishte
vendimi më i drejtë, vendimi më i mirë
dhe i vetmi vendim i mundshëm, gjë
që u vertëtua si i tillë.
Gjithashtu mund të shprehemi
se ajo betejë është një nga rastet më
të ralla, për mos të thënë se është i
vetmi rast i tores së betejës në këtë
mënyrë. Kjo betejë është e veçantë në
tërë historikun e asaj Brigade Partizane, prandaj beteja e Shkallës së Valit e meriton të jetë objekt i veçantë studimi për historinë ushtarake. Por edhe
për një fakt tjetër: ajo Brigadë e toi
atë betejë ngaqë mbështetej në forcat
e veta dhe vetëm në forcat e veta,
ndërsa reaksionarët e humbën sepse
mbështeteshin kryekëput në ndihmën
e gjermanëve, të cilët i konsideronin si
mbrojtësit e tyre të fuqishëm.
Që të merrej Shkalla e Valit me 72
dredha nga Bataliomi III duhej t’i ngjitet përpjetë një shkëmbi nja 200 metra të lartë duhej të merrej ura mbi
përroin e Çiçulit. Ajo urë mbrohej nga
xhandaro-ballistët, të cilët ishin pozicionuar në ato dy kodrat mbi të. Që të
kaloje nëpër Shkallë e të dilje në qafë
ishte e domosdoshme që të dëboheshin armiqtë nga këto pozicione, në të
kundërt humbjet do të qenë shumë të
rënda.
Cili ishte vendimi i komandantit të
pararojave, për të dëbuar armiqtë nga
ato pozicione? Si duhej të vepronte,
ndërkohë që breshëritë e armëve vinin
nga anash dhe përballë, nga dy kodrinat shkëmbore në rrëzë të Shkallës,
për të cilat kish marrë detyrë t’i kapte
me çdo kusht, pasi midis tyre ndodhej i vetmi shteg për të kaluar Brigada,
Ura e Çiçulit? Të hidhej në sulm me të
dy skuadrat pararojë, apo të groposeshin a të fshiheshin pas gurëve? Jo.
E pamundur. Nuk kish aspak kohë
të mendohej më gjatë. Vetëm kalimi
sa më shpejt në sulm. Ky sulm do të
ishte krejt ndryshe nga të mëparshmit. Armiku ishte vendosur jo vetëm
mbi dy kodrinat që duhej të merreshin
me çdo kusht, por edhe nëpër shtëpi
dhe mbi shkëmbinjtë më tej. Situatë
e paimagjinueshme! Nuk kish rrugë
tjetër përveç sulmit. O jetë, o vdekje!
Detyrë jashtzakonisht e vështirë.
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VALIT NË MARTANESH
Ndoshta e pamundur, por e domosdoshme. Derisa ishte e domosdoshme,
patjetër që nuk mund të ishte e pamundur. Dhe që të mos mbetej e pamundur, duhej të guxonte dikush.
Rezultatet më të mëdha në luftë arrihen në sajë të komandantit. Dhe ai
që duhej të guxonte ishte komandanti
i dy pararojave, Kamberi. Dhe ai vendosi. Çfarë vendosi? Rruga më e mirë
për të çarë vështirësirë është t’i biesh
mespërmes. Dhe ashtu bënë. Pararojat u hodhën në sulm ballor. Xhandaro-ballistët ikën nga sytë këmbët. Dhe
shtegu u çel.
Është një gjë e zakonshme që tërë
këtë luftë në lagjen Peshk ta thërrasësh
thjesht “ferr”. Komandanti i pararojës,
Kamber Dinaj, shkoi drejt tyre si një i
gjallë që del nga ai ferr. Dhe, pikërisht,
në mes të këtij ferri qëllohet në shpinë,
pikërisht kur “në këtë moment kompania e parë e Batalionit të 1-rë kapi
kodrat mbi urën e përroit të Çiçulit,
- tregon Dalan Memushi-, në të cilën
kishin zënë pozicion mercenarët e
Ballit dhe prej nga shtinin pa pushim
kundër nesh.”
Nga erdhi plumbi, që goditi Komandantin e Pararojës? Këtë na e tregon
zv.komisari Bedri Gjegji në ditarin e
tij: “Në këtë kohë, nga penxheret e nji
shtëpije na vrasin Kamberin, shokun
tonë më trim e më komikun nga të
gjithë. Lajmi i vrasjes së tij na bani që
ne të qajshim të gjithë. Në sulm si të
tërbuar e me bomba e pushkë vramë
6 xhandarë tue dalë nga shtëpijat. I
gjithë katundi kish dalë e na kish zanë
prita.”
Batalioni III u hodh matanë përroit,
dhe po ngjiste Shkallët duke hapur
zjarr majtas e djathtas, ndërsa pararoja e Batalionit i vijoi sulmin në krahun e kodrës së djathtë, nga lluan të
tërhiqeshin xhandaro-ballistët.
Armiku nuk e priste atë sulm aq të
menjëhershëm të asaj Pararoje. Armiku ishte i bindur se me atë rrethim,
duke e mbajtur Urën e Çiçulit, Brigada, për ata, ishte zënë si miu në çark;
duke u mbajtur ura, mbaheshin në
rrethim 450 partizanë; mbajtja e Urës
nga mercenarët siguronte kohën e
mjaftueshme për të arritur forcat gjermane dhe… shfarrosej Brigada e Parë.
Por… reaksionarët dështuan. Pse
dështuan? Sepse nuk e dinin se me
cilët kishin të bënin. Ata nuk e njihnin aspak armikun e tyre, Brigadën
e Parë dhe pararojën e saj, që vërsulej drejt tyre, edhe pse sulmonin
në kushtet më të vështira: nga poshtë - lart. Mercenarët i kishin bërë he-

sapet pa “hanxhinë”. Për këtë arsye
ata nuk e kishin shkatërruar Urën,
ndaj dhe nuk e kishin organizuar me
aq kujdes shërbimin roje, si në fshatin
Peshk ashtu edhe në Val. Prandaj u
kapën tre herë në befasi: së pari, ishte
Brigada që u doli në befasi në mes të
fshatit, në kohën që ata nuk e prisnin,
atëherë u zgjuan; së dyti, sulmi i menjëhershëm dhe i fuqishëm i pararojës
dhe eleminimi i pritës te Ura e Xuxllit.
Këto dy befasi mundësuan befasinë e
tretë: kalimin e Urës nga Batalioni III,
pa u dëmtuar, dhe kapja e Qafës së
Shkallës para se të mbrinin e ta kapnin mercenarët e Valit. Në të kundërt,
Brigada e Parë ishte asgjësuar. Befasitë e arritura si rjedhojë e shpejtësisë
së kalimit në sulm dhe çlirimi i dy kodrave dhe kapja e Urës së Çiçulit me
guxim, i krijuan Brigadës epërsi numerike: faktori kryesor që solli toren.
Lufta që u ndez në Shkallën e Valit
dukej si një oshëtimë e tmerrshme e
tokës dhe e qiellit, ku dallohej vetëm
plasja e granatave dhe e bombave të
dorës; ajo lutë të jepte përshtypjen
se po përmbyseshin shkëmbinj dhe
shtëpi të tëra. Koka u oshëtinte partizanëve si një goditje e fortë por me pak
dhimbje. Një kaos i tërë zhurmonjës.
Krisma granatash të ndezura akë,
zhurma, vajtje e ardhje partizanësh
e
xhandaro-ballistësh,
shkëmbim
fyerjesh. Dukej sikur qielli po zbriste
në tokë me një vërshëllimë ngjethëse
përherë e më shpejt, për herë e më me
vrull. Toka dridhej. Bombat pëlcisnin
përherë e më afër. Qielli i tërë po
shkulej dhe lëshonte një shi të madh
breshëri prej plumbash drejt e mbi
partizanët e mbrojtur pas gurëve. Të
gjithë e shikonin njëri-tjetrin të alarmuar e të ndezur sikurse ndodh në një
betejë të papritur. Granatat i thyenin

gurët si goditjet e qysqive e të varéve,
ndërsa plumbat i shponin shkëmbenjtë si sqepi i zogjve. Tymi i hidhur i
plumbave dhe i granatave po shtohej
gjithnjë e më shumë. Në hijen e tij të
vrenjtur e të hirtë, kthjelltësia e qiellit
po zhdukej dalëngadalë. Një njeri që
do të mund të shihte nga jashtë këtë
mish-mash, por të mund të mos i dëgjonte ato zhurma, do të kujtonte se
kish të bënte me një grumbull të marrësh, një grumbull i madh njerëzish që
nuk ishin në vete dhe që pëpiqeshin në
një kazan natyror në mes të një atmosfere të zjarrtë, ku nuk mund të merrje
frymë.
Ç’mrekulli
shekzjarrësh!, do të
thoshte. Një pamje disi e bukur dhe
prekëse, por vetëm se të bën gjëmën.
Nuk merrej vesh nëse luftonin apo
mbroheshin nga asgjësimi. Breshëritë
e mitralozave të shurdhonin me të
kolliturën e tyre të thatë. Sipër tyre
ajëri përshkohej prej vërshëllimave
dhe ulërimave të predhave që plasnin
para, anash dhe prapa çdo partizani. Përpara tyre binte “shi” prej copra
gurësh. Duket sikur nuk shkëllenin
urudhat e plumbave e të coprave të
granatave, por sikur ishte vet toka ajo
që ulërinte. Duhej që të shihej nga afër
për të kuptuar se këtu kishe të bëje me
një lloj shregullimi të regulluar më së
miri dhe se të gjithë ata që ishin grumbulluar kishin të drejtë.
E gjithë brigada u hodh në luftë.
Këtu ishte e pamundur tërheqja. Të
gjitha shtigjet e malit ishin zënë nga
mercenarët. Nuk mund të mendohej
edhe një sulm direkt prej kësaj grope
gjigande shkëmbore. Një gjë e tillë do
të kërkonte sakri ca shumë të mëdha,
prandaj Batalionit të tretë ju dha urdhër që t’i ngjitej sa më shpejt Shkallës
së Valit. Nuk kishte rrugë dhe as shtigje

të tjera përveç ngjitjes me çdo kusht të
asaj Shkalle. Ndoshta shumë prej partizanëve u shkoi ndër mend se shumë
prej tyre edhe mund të vriteshin, por
atyre u kish rënë një detyrë e madhe:
Të qëndronin fort gjer në vdekje dhe të
çahej me çdo kusht rrethimi. Kjo ishte
ndërgjegja partizane e asaj Brigade.
Dhe, meqenëse nuk kishin qëllim të
tërhiqeshin, ata të Batalionit III i ngjiteshin përherë më lart Shakallës së
Valit, ndërsa ata të batalioneve të tjera
hidheshin në sulme të njëpasnjëshme
mes këtyre katakombeve prej guri.
Armiku kishte vendosur mitraloza të
veçuar në vendet më të favorshme të
mbrojtjes së tij. Me sa dukej, armiku ishte i bindur se shkëmbinjtë e
mbronin në mënyrë të sigurtë, dhe se
askush nuk mund të delte i gjallë apo
të kërkonte shtigje nga ky rrethim me
shkëmbinj e mitralozë.
Në Shkallën e Valit u përleshën
me njëri-tjetrin ata që nuk duhej të
përlesheshin kurrë. Ata që vranë Kamberin, një urdhër i kish shndërruar në
vrasës për gjithë Brigadën Partizane.
Ai urdhër i kish bërë armiqë për vdekje kundër shqiptarëve çlirimtarë të
rrethuar; pushkët mercenare të atyre
lartë mbi shkëmbenj qëllonin kundër
atyre poshtë shkëminjve, kundër partizanëve çlirimtarë! Nëse këta nga
poshtë nuk do të mund t’i shpartallonin e t’i largonin mercenarët atje
lartë, atëherë do të shfaroseshin këta
poshtë nga ata lartë, nga mercenarët.
Për këta poshtë ishte çështje jete dhe
çështje kombëtare. Për ata lartë ishte
çështje shpërblimi dhe çështje hitleriane. Interesa diametralisht të kundërta! Për këta poshtë çështja shtrohej:
O jetë për Brigadën dhe Shqipërinë,
o vdekje e të dyjave. Për ata lartë mbi
shkëmbinj çështja shtrohej: O vrasim
partizanët dhe marrim stërlinat, o na
ikin partizanët dhe nuk tojmë gja. Injoranca s’paska ku !
Ata mbi shkëmbenj ishin të ngrënë
dhe të veshur. Ata poshtë, të rrethuarit, ishin të zbathur, të xhveshur dhe
zorrëthatë; më i lumturi prej tyre ishte
ai që kishte disa thërrime buke misri
në xhep.
Lufta në mal është një luftë për të
pushtuar shtigjet ose për të kapur
shtigjet, e cila kërkon manovrim të
shkathët në pikat më të vështira, në
labirinthe të pakapërcyeshme për t’i
bërë ata nga armiq në miqtë e tu. Dhe
këtë e kishin bërë realitet mercenarët
këtu, në Shkallën e Valit. Ballisto-zogistët, duke i pushtuar këto prita e
këto shtigje malore, kishin kujtuar se
kjo pengesë natyrore do të ishte e pakapërcyeshme nga Brigada e Parë. Por
ajo Brigadë e kapërceu! Si? Kur marshonin, ata dukeshin pak, prandaj
dhe zogisto-ballistët u trimëruan dhe
u ngritën pusinë e rrethimit. Por, kur
partizanët u shpërndanë sipas urdhërit të dhënë me zë nga Komandanti i
Brigadës, kur u dëgjua krisma e pushkëve të tyre dhe kur lloi lufta, dukej
sikur numëri i tyre u dhjetë shua.
Rreth orës 16.00 të datës 3 mars
1944 e gjithë kolona kishte ngjitur Shkallën dhe të gjithë partizanët ecnin
të zymtë, thuhet në historikun e asaj
brigade.
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PËRKUJTIMORE

Në 5-vjetorit të vdekjes përkujtohet bashkëshortja e veteranit të Luftës Antifashiste

Mexhide Metuku, modeli i
një nëne të përkushtuar

N

uk ndodh shpesh që në të përditshmen
tonë të takohesh me njerëz krejt të zakonshëm, të cilët flasin për jetën dhe
veprimtarinë e atyre njerëzve, që me modestinë
e tyre, janë shembulli më i mirë për familjen
dhe shoqërinë, duke dhënë modele frymëzuese
e mbreslënëse, që kanë lënë gjurmë të pashlyeshme te çdokush. Këta shembuj pozitiv, të
shoqërojnë përgjatë gjithë trajektores së jetës,
duke ndjerë, jo vetëm admirim, por edhe vlerësim e respekt të thellë për ta. Një ndër ata, është
edhe Mexhide Metuku. “Mama Mexhide’’, kështu
e thërrisnin, jo vetëm fëmijët e saj, por të gjithë
fëmijët e lagjes, atje ku banonte.
Para viteve ’90- të, Mexhidja, njihej nga të
gjithë banorët e lagjes e të fshatit, ku banonte, si modeli më shembullor dhe i kompletuar i
një gruaje që mishëronte dhe rrezatonte virtyte
të larta njerëzore, një qytetare e denjë, një grua
fisnike, një bashkëshorte e përkushtuar, një
nënë shembullore dhe e palodhur. Asgjë nuk na
përgatit në jetë, për humbjen e njeriut të zemrës, siç është nëna, pasi kemi besuar, se do të
jetojnë gjithmonë. Në 5- vjetorin e ndarjes nga
jeta të Mexhide Metukut, fëmijët dhe të afërmit e
saj, jan përpjekur që t’i japin vehtes forcë, duke
i “hedhur në ajër’’, keto vite, por më kot. Sepse,
asgjë dhe askush nuk e mori dhe nuk e fashiti
kujtimin e saj, asgje dhe askush nuk e mbuloj
hijen e saj. Mexhide Metuku, është ndarë nga
jeta, por ajo ka lënë pas dashurinë, dashuria le
kujtimet, e kujtimet për të, nuk do të shuhen
kurrë.
Padyshim që është shumë e vështirë të
shkruash disa rrjeshta përkujtimore për njeriun e zemrës, siç është nëna. Mexhide Metuku
mbushi plot 5- vite, ku mungesa e saj fizike
është zbrazëti dhe e pazevendësueshme për
fëmijët dhe të afërmit e saj. Ata gjëra, që ajo u
ka mësuar dhe këshilluar fëmijëve të saj, pady-

shim që jan edhe trashëgimia dhe pasuria më e
madhe, që ajo iu ka lënë atyre. Vlerat e një njeriu me vlerë, siç është nëna, vërehet gjithmonë
nga mungesa e saj, ndër vite. Mexhidja do të
mbetet mes njerëzve të tyre, të zemrës. Kujtimet
e saj do t’i ruajn si gjënë më të shtrenjtë dhe
më të vlefshme në jetën e tyre. Këtë 5-vjetor, me
shumë mall dhe dhimbje në zemër, e kujtojnë
të gjithë fëmijët dhe të afërmit e saj. Ata jetojnë me kujtimet e tyre, që ajo u ka lënë. Ndarja
nga jeta e mexhides, kurrë nuk e shuan mallin dhe dashurinë që ata kan për të. Vdekja e
parakohshme e saj, mbeti plagë në zemrat e tyre.
Atyre iu mungon buzëqeshja dhe fjalët e saj, sinqeriteti, ngrohtësia dhe urtësia e saj. Në botën
e saj shpirtërore si dhe të bashkëshortit të saj,
në çdo kohë shfaqej bujaria dhe mikpritja e asaj
shtëpie. Mexhidja, ishte nëna dhe bashkëshortja
e një familjeje me histori të hershme, patriotike
e atdhetare, si dhe një ndër aktivistet e mira të
grave. Ajo zgjidhet anëtare e këshillit popullor të
fshatit dhe kryetare e këshillit të gruas.
Bashkëshorti i saj, Hamit Metuku, ka dhënë
një kontribut të veçantë në Luftën Antifashiste
Nacional çlirimtare. Hamiti, ishte veteran lufte
dhe një Luftëtar me përvojë, atdhetar e pjesmarrës në shumë luftime e beteja kundër armikut,
ishte partizani që ka marrë pjesë që në ditët e
para të luftës nacionalçlirimtare.
Në vitin 1944, në moshën 17- vjeçare, ai, iu
përgjigj thirrjes së Atdheut për të marrë pjesë
si partizan në LANÇ. Fillimisht u aktivizua në
Batalionin e Matit e më pas u inkuadrua në
rradhët e brigadës së XXIII-të sulmuese, deri
në çlirimin e plotë të vendit, ku për kontributin e tij është vlerësuar me tituj e medalje nga
Institucionet e larta të shtetit. Janë disa njerëz,
të cilët gjithë jetën punojnë e kontribuojnë me
përkushtim, e në heshtje, ndahen nga kjo jetë,
por të përcjellë me dinjitet e të vlerësuar.
Një figurë e tillë, ka qenë edhe Mexhide

Metuku, mbetur në kujtesën e të gjithë atyre që
e kanë njohur, si model dinjitoz, prindëror e shoqëror. Ajo ka lindur në fshatin Shëlli të rrethit
Matit, në vitin 1939, dhe e ndarë nga jeta në vitin
2016. Mexhidja ishte një nënë dhe bashkëshorte
e mirë. Ky është viti i pestë, që Mexhidja mungon, për shkak të ndarjes nga jeta, por ajo nuk
mungon në kujtesën e fëmijëve dhe të afërmve të
saj, të cilët e nderojnë dhe e kujtojn për sakrificat dhe atdhedashurinë që ka treguar në çdo
kohë. Mexhide Metuku, edhe pse nuk jeton më,
ajo mbetet figura më e spikatur e familjes dhe
e të afërmve të saj. Ajo është lindur e rritur në
një familje fisnike, me tradita të njohura patriotike e atdhedashurie, dhe me emër në krahinën
e Matit. Mexhide Metuku u formua si njeriu që
respektoi veten, familjen, të afërmit dhe komunitetin. Familja Metuku, nga Shqefni i Matit, ka
një histori që ka lën gjurmë e ka përcjellë vlera
njerëzore e liridashëse, brez pas brezi, për patriotizëm, kulturë, burrëri, trimëri, mikpritje, korrektësi dhe kontributin për paqe, mes njerëzve.
Këto cilësi, ajo i trashëgoi dhe i manifestoi,
jo vetëm tek vetja, por i përcolli edhe tek fëmijët
dhe të afërmit e saj. Puna dhe kontributi i saj
vazhdoj, duke mos u ndalur, deri sa doli në pension. Simboli i ndershmërisë dhe përkushtimit,
për Mexhide Metukun, kanë qenë bashkëudhëtare të jetës së saj. Ajo ka punuar në ish-Kooperativën bujqësore të shqefënit të Matit, duke
përmbushur me dinjitet çdo detyrë që i është
ngarkuar. Pas viteve ’90-të, Mexhidja ka banuar
familjarisht në Qytetin e Tiranës, ajo së bashku me bashkëshortin e saj të nderuar Hamitin,
lindën, rritën dhe edukuan 9 fëmijë, nga këta:
8 djem dhe 1 vajzë, të gjithë të shkolluar e të
edukuar. Për kontributin e saj, si në punë ashtu
dhe në detyrat shoqërore, ajo është dekoruar me
urdhëra e medalje të ndryshme, të cilat i ka lënë
si ‘’notë’’ vlerësimi e nderimi, dedikuar fëmijëve
të saj. Kontributi i saj në punë, ishte shumë i
vyer. Deri sa doli në pension ajo ka punuar në
ish-kooperativën bujqësore. Kudo ku ka punuar
gëzonte respekt, ndjente gjithnjë dashurinë e
madhe për familjen dhe të afërmit e saj.
Ajo merrte pjesë rregullisht në aktivitetet shoqërore, në mbledhjet e organizatave të masave,
ku ajo ishte e zgjedhur. Që nga ajo kohë e deri
në fund të jetës së saj, Mexhidja ishte një qytetare e nderuar dhe e respektuar nga të gjithë ata
që e njohën. Mexhidja nuk jeton më, por ajo la
të gjallë punën, veprën dhe kontributin e saj,
la fëmijët e saj, la dhe shumë nipër e mbesa,
dhe të afërm, që do ta kujtojnë gjithmonë me
nderim të veçantë. Ajo do të jetojë përjetësisht
në kujtesën e të afërmve të zemrës së saj. Mexhide Metuku, mbetet një Nënë e përkushtuar
dhe shembullore, krenaria e fëmijëve dhe e të
afërmëve të saj, duke i bërë pasardhësit e saj,
të jenë krenar. Ajo ishte një nënë me vlera të pa
krahasueshme, që gjithë jetën e saj, shërbeu me
përkushtim e devotshmëri. e rrethuar me tituj
e dekorata, por mbi të gjitha, nga respekti dhe
mirënjohja e njerëzve. Me amanetin e saj, ajo u
varros në varrezat e Sharrës, në Tiranë, pranë
varrit të Nënës së saj, në tokën, ku pemët dhe
lulëkuqet, për këtë nënë të veçantë, janë gjithmonë të freskëta…
Valentina KURTI
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Vlerat artistike dhe historike në botimin e ri të autorit mjaftë produktiv dhe cilësor

Romani “Pajtimi” i Shpendi Topollajt,
burim i ideologjisë së pajtimit shoqëror

“ Asht ma burrni me falë, se me
marrë gjakun.”
Atë Zef Pëllumbi

R

omani më i fundit i shkrimtarit Shpend
Topollaj “Pajtimi”, është një roman që
përmban gjithçka që duhet të ketë një roman, po të kemi parasysh kriteret për romanet e
autorëve që klasi kohen si autorë me cilësi.
Një roman plot dhimbje, ku personazhet enden mes dy kohëve, herë tek njëra që është ajo e
ferrit komunist dhe herë tek koha postkomuniste,
por, që tani e ndjejnë se midis dy kohëve, duhet
të zgjidhet e tashmja.
Shpend Topollaj, në romanin e tij “ Pajtimi”,
et përmes imagjinatës dhe kujtesës, për zhgënjimin dhe brutalitetin, për urrejtjen dhe për alergjinë karshi politikës dhe dramës që shkaktoi ajo
gjatë regjimit komunist, si dhe ç’përfytyrimin e
individit, duke e kthyer atë në një homosapiens
kavie.
Satira e mprehtë dhe elegante, thellësia, pasuria e ideve, bukuria e parashtrimit dhe shtjellimit të tyre, qartësia brilante në gjykimet politike dhe
lozo ke, origjinaliteti i rrë meve, gjuha e pasur,
nuk përbëjnë vetëm garderobën e tij intelektuale,
por dhe romanin, e bëjnë një vepër të veçantë dhe
të arrirë.
Me penën e tij, ai bën autopsinë e protagonistëve të romanit dhe na jep realitetin moçalor
të atij regjimi që është i aftë vetëm për zhaba,
gjarpërinj dhe insekte të shumta gjakpirëse.
Me një natyrë hakmarrëse bizantine, autori i
romanit “Pajtimi” Shpend Topollai, na paraqet
personazhet e tij si Jakovi, një ekspert i kriminalistikës, që për shkak të të bërit karrierë, jo
vetëm konformohet në mënyrë të përulur dhe
bën jetë sferike duke mos qëndruar në një vënd,
por vetëm rrotullohet, por ai arrin deri aty sa që
të bardhën ta bëjë të zezë, duke syrgjynosur në
këtë mënyrë, Bedriun, një njeri i ndershëm dhe
totalisht i pafajshëm.
Për interesa të tij meskine, ky hipokrit, me një
dorë në bakllava dhe një dorë në revani, ngjan me
numurorin në katrin silurues që thirret bocman,
duke ulur dhe ngritur amujtë sipas interesit të
tij. Jakovi, nuk ka ideologji, nuk ka doktrinë, për
të ato janë thjeshtë kapota për t’u maskuar dhe
në thelb të qënies së tij,janë karriera dhe llokmat
e pushtetit, ndonëse në kurriz të fatkeqësive të të
tjerëve.
Gjenerali kryetar dege dhe o ceri rus i zbulimit Arkadi Vasiljeviç Peshkovi, me tiparet që u
ka veshur autori dhe me bëmat e tyre, përfaqsojnë
atë shkollë të mendimit politik, e cila bazohet në
shkollën bolshevike, ku kundërshtari jo vetëm nuk
duhet dëgjuar, por duhet vrarë.
Të brumosur dhe të indoktrinuar, i gjithë soji
tyre ka për qëllim të sundojnë, dhe të shkallmojnë me çekanët e tyre dhe me drapërinjtë, duke e
katandisur vëndin si kolkozët me bër fshatare.
Këta brumbuj që rrinë sipër bajgave dhe që janë pa
burrëri, e katandisën mësuesin e ndershëm, Hajdarin, në atë farë derexheje, duke xhvleftesuar çdo
gjë të bukur dhe krijuese tek ai, si dhe nëpërmjet
urisë që duke i gjymtuar edhe mëndjen, shpresonin ta thyenin dhe ta përdornin ashtu siç dinin
vetëm ata.
Nëpërmjet përshkrimit të këtyre jagove, au-

tori në roman na sjell të gjallë dhe në mënyrë të
llahtarshme ferrin që ngriti rregjimi komunist i
Enver Hoxhës ndaj popullit në tërësi dhe të dënuarve politikë në veçanti. Ky ferr, ndryshe nga Ferri Dantesk, ndëshkimin e kishte si në rrethin e
Nëntë!
Libri vërtetë është një dëshmi tronditëse e
terrorit jakobin dhe krimit shtetëror por mbi të
gjitha, ky roman na dëshmon edhe qëndresën
burrërore dhe heroike jo vetëm të Bedriut, të Hajdarit dhe të së bijës, Shqipes, e cila mbajti gjallë të
atin duke e ushqyer me qumështin e gjirit të bebit
të saj, duke u bërë në këtë mënyrë “Vajza që ngjalli Pietatën”, por dhe të atyre mijra shqiptarëve që
aspironin dhe therorizoheshin për lirinë.
Por megjithë ulje ngritjet e autorit dhe familjes
së tij me regjimin hoxhist, dhe me gjithë ndërgjegjsimin e tij se mohimi i së kaluarës është një nga
mënyrat më dinake për të përligjur gjithçka që ai
regjim ka patur kriminale, ai është partizan i asaj
se: “ jeta e njeriut, është shumë më e madhe sesa
peripecitë që ai kalon, dhe si e tillë ai është shumë
paci st dhe udhëhiqet nga bindja se: që t’i brejë
ndërgjegja, armiqtë e tu, duhet t’i falësh, por jo të
harrosh bëmat e tyre”.
E keqja, nënkupton autori në romanin e tij,
duhet lënë pas, sepse ajo sjell vetëm të këqija.
Fundi i romanit dhe nga vetë titulli “ Pajtimi”,
është sinteza e te gjithë librit, ku Rezarti, i biri
i Jakovit, dhe Kaltrina e bija e Bedriut, në emër
të dashurisë së tyre, këpusin zinxhirët e hakmarrjes dhe e celebrojnë me dashuri, fejesën e tyre.
Përveç vlerave artistike dhe letrare që ka romani “ Pajtimi” i autorit Shpendi Hulësi Topollaji, ai
mbart gjithashtu dhe vlera historike, sepse është
gjithmonë në interesin e një kombi që të ndriçojë

sjelljen e tiranëve të cilët sapo marrin pushtetin
e ngrejnë sundimin e tyre, duke maskuar arbitraritetin dhe violencën ndaj popullit. Nuk mund
të lesh pa përmendur këtu dhe personazhin në
roman që autori na e sjell si deputet, dhe ku në
mishin dhe kockat e tij çfaqet babëzia për për time dhe korrupsion.
Ha Muço, pi Muço! Kjo është deviza jo vetëm
e heroit deputet të romanit, por e të të gjithë sorollopit të tij, të cilët nëpërmjet partive të tyre në
demokraci janë kthyer në karroca muti që shtyhen nga këta rrufjanë politikë dhe nga këta kodoshë që janë jashtëqitja e kombit.
Këta kopukë, kur marin nuse dhe sidomos kur
të bëjnë dhëndërr dhe të japin vajzën e tyre për
grua, sigurohen një herë që e kanë shtatzënë, me
qëllim që ta lejnë kopilin në derë. Këta lumpenë
nëpërmjet individëve karizmatikë dhe demagogë,
trullosin me anë të populizmit dhe godasin elitën
e vëndit dhe talentin e tyre.
Qysh më 1776, Rusoi thoshte: “ Barbaria po
bëhet e padurueshme nga heshtja jonë, nesër ajo
do na therë kur t’i vijë qej i vet.”
Urrejtja e cila ka lindur përnjëherësh me njeriun, është e përbotëshme dhe re eksi i saj, nuk
kondicionohet as me diktaturat, as me demoracitë.
Duke e komplimentuar autorin Shpendi Topollaji, si pelegrin në krijimtaritë e tij letrare, po
e mbyll analizën time me dy vargje të poezisë së
shkrimtarit të famshëm Ismail Kadare :
“ Ka patur vite të mamuthëve,
Por kohë të tyre nuk ka patur.” !
Zihni Elezi
Kavajë, mars 2021
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AKTUALITET
Kultin e Shqipës e pranon si mrekulli të natyrës edhe poeti Ndre MJEDA sa e këndon te pomthi “LIRIA”

KULTI I SHQIPONJËS
(Vijon nga faqja 7)
sa edhe vetë atyre u pëlqeu kështu, sa
falënderuan shumë dashin e zi për atë
shkëlqim të zi, që ua dha puplave të tyre
gri në të bardhë, duke u bërë fort të dallueshme mes dragojëve që uturonin së
bashku mbi kreshtat madhështore të
Bjeshkëve Shqiptare,Alpeve të tyre Arbërore.
Një prej ditëve të fundit të verës, aty
nga mesi i gushtit, është një ditë cikli,
kur prishet koha me shtërngata shiu e
breshër. Sa edhe bushtrat marrin zemër
dhe lshohen mbi gja të gjalë me gjithë tërbimin e tyre si e si për t’u ba sa ma keq
banorëve të këtyre bjeshkëve. Pikërisht
kësi dite gushti po uturonin dy shqiponjat rrëzë Alpeve, qe, kur i sulmoi, duke
dalë nga një shpellë e thellë një bushtër
me tri krena, të cilat nxirrnin akë të
verdhë, që digjnin gjithçka dhe me kthetra si çengela nën bark copëtonte çdogjë të gjallë që kapnin. Shumë dragonj u
lëshuan në dyluftim me bushtrën, që po
sulmonte me egërsi të madhe. Dy shqiponjat për t’u mbrojtun dhe për t’i dhanë
sa më shumë goditje kësaj bushtre
(kulshedre) të tmerrshme; u bashkuan
shpinë për shpinë, se kështu mbronin njëra-tjetrën dhe bushtrës mund
t’i jepnin goditje më të forta. Lufta qe e
gjatë dhe e vështirë, sa shqiponjave iu
desh të ngjesheshin shpinë për shpinë
aq shumë sa të mos lenin fare hapësirë në mes shpinëve të tyre. Në këtë
mënyrë kulshedrës së egërsuar, por
edhe dobësuar prej goditjeve të shkypeve të bashkueme, lloi të lemeritej, aq
sa akët e saja lluan të shuheshin, dhe
tani nga goja të villte gjak, i cili u bashkue me gjakosjen që kishin marrë nga
ky dyluftimi edhe shqiponjat. Gjaku po
kullonte puplave të shqiponjës tashmë
dykrenare dhe po u mpikesej mbas
trupit, tue jau vështirësue luftimin me
bushtrën me thonjët e sqepët e tyre.
Posht nën
shqiponjat e ngjitura
shpinë për shpinë ishte një pus i thellë
uji, ku u hodhën drejt tij kryeposhtë me
aq shpejtësi sa ranë deri në fund të pusit të thellë, tue shkri gjakun, i cili doli
mbi ujë, dhe i dha ngjyrë të kuqe gjithë
sipërfaqës së tij tue marrë formën e nji
çerça të kuq , por mbas pak në sipërfaqe
dolën edhe vetë shqiponja dykrenare, që
po rrahshin krahët mbi ujë që t’ i shpërlajshin sa ma mirë puplat e tyne, që po
ri tonin shkëlqimin e ngjyrës së zezë all.

Banorët e mbledhun për rreth pusit
u habitën nga pamja e kuqe e sipërfaqës
së posit me dy shqiponjat e zeza ngjitun
shpinë për shpinë aq sa tani ishin ba një
trup i vetëm me dy krenat, që vështronin
drejt qiellitl. Njjëra KOKË shifte kah Lindja
; ndërsa tjetra kah PERËNDIMI.Kultin e
Shqipës e pranon si mrekulli të natyrës
edhe poeti Ndre MJEDA sa e këndon te
pomthi “LIRIA”: “O shqipe, o zogjtë e maleve kallzoni, / a shndrit rreze lirie mbi ato
maja!?”
Nji plak i ditun paska pasë thanë se
”Kjo Shqiponjë dykrenash kenka e Shejt
prej Zotit që na e paska çue me na mbrojtë e me na tregue edhe udhën që na pret.
Drejtimi i KOKËS me shikim kah DIELLI tregon JETËN E KËSAJ TOKE; kurse
Kryet tjetër me drejtim kah PERËNDIMI
tregon se jeta e këtejme bashkë me diellin i kalon NJERËZIT në jetën e PËRTEJME, - vazhdonte të shpjegonte Plaku i
Ditun i Bjeshkëve me lahutën në dorë me

pamjen e Kreshnikëve dragoj.“ (Shihni
foton shoqëruese.) Gratë tue kuptue shejtëninë dhe mrekullinë, që shprehshin
shqiponjat e zeza të njësueme dykrenare,
thanë se këtë mrekulli do ta endnin në
tezgjahët e qendisjet e tyre si pelhurën
e kuqe dhe shqiponjën e zezë dykrenare
në mes të saj, që t’u prijë si Flamurë i
shenjtë trimave tanë DRAGOJ gjatë
luftnave për Liri, për sa të jetojë populli ynë i FISIT të SHQIPEVE; dhe, kështu
ky FLAMUR shekull mbas shekulli arriti derisa ra në dorë të PRINCIT TË KRUJËS ARBËRORE, të GJERGJ Kastriotit
, që bashkëluftëtarët e Tij jau pasuan
DRAGOJVE të maleve, KRESHNIKËVE
malësorë në luftënat e tyre të tejzgjatuna,
derisa siguruan si qe motit MËVEHTËSIA
e MALEVE , (VETQEVERISJA) me “Kanunin e Lekë Dukagjinit” ( të kësaj kushtutshmërinë hyjnore), që jau lanë amanet
brezave të HERËSHËM që prej moteve
të dragojve PARAILIRË, (PELLAZGO - ILIRË!”)
Thuhej se ajo shqiponjë dykrenare kishte pasë një farë vorri si për shej,
se AJO ishte e pavdekshme dhe ndër
luftëra të ashpra drangojsh dilte nga ai
varrë i shenjt i saj dhe turrevrap merrte pjesë në ato luftëra toresh të lavdishme dhe ktheheshin përsëri te vorri
mamë, Dheu - mama (Demetra“), diku në
thellësi të ”Bjeshkve Shqiptare” por nuk

dihej se ku me saktësi atyne Bjeshkëve,
se “VORRET E MIRA” nuk dukeshin, por
thuhej se ishin diku rrëzave të Bjeshkve,
si pjesë e përjetëshme e tyne.
Shenjëtëria e shqiponjës
dykrenare ishte aq mbresëlënëse sa
e gjejmë në veshjet e grave malësore,
trashëgue në breza, sidomos në zhgunin
e gjatë dimëror e festiv të grave Mirditore
e Matjane, të cilat e kanë pasë traditë ta
qendisnin shqiponjën e zezë dykrenare në
atë zhgun, mes shpatullave, me një farë
besimi se do të kishin forcën e shëndetin
e kësaj shqiponje.
Kështu do ta gjejmë edhe në veshjen me Xhubletë të Malësisë së Mdhe
(shih foton) si dhe të veshës Pultake të
Iballës me Brigje ku e gjejmë të qendisur
deri nga fundi i shek. XIX. Atë shqiponjë
në paranikët e tyre, (por me trup më të
hapur përmes një stilizimi mes gjokësit
e gishtave të kthyem nga brenda kambëv. Po ashtu e gjejmë edhe në veshjen
Kabashisht ( me Kanac, pshtjellakkuq) të
grave MYSLIMANE të PUKËS, sidomos
në çorapët e gjatë ku ka aq zbukurime
simbolesh, si dhe SHQIPONJËN posht
KANACIT, PSHTJELLAKKUQ, në të cilët
janë përdor aq shumë zbukurime me
penjë të leshtë shumëngjyrësh deri edhe
tela argjendi, apo të ART.

Si përfundim, po përdorim konkluzionin e JAHO BRAHAJT në botimin
e mirëpritur - Flamuri i Kombit Shqiptar,Tiranë, 2007 , f. 15, ku sjellë për dokumentim burime të padiskutueshme
për Shqiponjën Dykrenare, e cila ishte zbuluar: “ në Rabic të Kroacisë, ku shtrihej
në lashtësi si Ilir i JAPODËVE, “ në një
skemë rituale e dy luftëtarëve Ilirë gëdhenje në një urnë guri shqiponja dy krenare.
Pllaka e zbuluar është botuar në Glaznik
Zamaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine
u Sarajevu, vëllimi XXIV, Sarajevë 1969
prej autorit D. Basler me titull “Nekropola
na velim ledinama u gostilju( Donja Zeta
f . 5 - 108. Pllaka e bronzit është e shek.
VII para eres re. “ ( pra, e27 shekujve
më parë).
Kështu, nga kjo dëshmi del qse shqiponja dykrenare qenka e njohur, e besuar
dhe e praktikuar që para 2700 vjetësh te
paraIlirët e Ilirët , gjë që ndihmon për t’i

dhënë vlerë legjendës së hulumtuar rastësisht në Pozheran, Viti, Kosovë; duke
sjellë këtu edhe shpjegimin që bënë studiuesi J. Brahaj po te “Flamuri….f.18) ku
thekson se“Përrallat dhe legjendat sipas
mendimit të studiuesëve, nuk janë tjetër
veçse tepricat e Mitologjisë së Vjetër ..”
( Xhemal Meçi, studiues, Muzeu
Historik Pukë. “ Mjeshtër i Madh “)

